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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
416.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство, трговија,промет и услуги ДОГАН ОТОМОТИВ ДОО увоз – извоз
Скопје, со седиште во Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр.25/17 со површина од
12.575 m2 и дел од КП бр.25/17 со површина од 154
m2, односно со вкупна површина од 12.729 m2, согласно Имотниот лист Бр.5382 за КО Миладиновци вон
град и Геодетскиот елаборат Бр. 08-44/5 од 15.01.2018
година, во сопственост на Република Македонија, што
претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистичкиот план Бр.01/18, КО Миладиновци, Општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Бр.08-86/2 од 11.01.2018
година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ
Скопје 1 Бр.F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од страна на Комисијата во рамки на Министерството за транспорт и врски со Решение Бр.16-8774/3
од 1.9.2008 година („Градежно земјиште“).
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Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 (осумдесет и осум) години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп
на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно
за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија на денот на уплатата, односно 1.272,9 евра
за една година, определено како фиксен износ.
- По истекот на првите пет години од датумот кога
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе
од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка
на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно
за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за реализирана уплата на
закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 6.364,5 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупопримачот
е претходно известен од страна на закуподавачот.
По истекот на првите пет години од датумот кога е
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на
Буџетот на Република Македонија, за што закупопримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.
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Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-1436/1
Претседател на Владата
6 февруари 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
417.
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015,
152/2015, 39/2016 и 11/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за филм на Република Македонија се именува Горјан
Тозија, досегашен в.д. директор на Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 1437/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
418.
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 30 јануари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Управата
за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија,
орган во состав на Министерството за култура, се именува Менфи Илјази, досегашен в.д. директор на Управата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 1438/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

419.
Врз основа на член 144-а од Законот за заштита на
културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011,
148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014,
44/2014, 104/2015, 154/2015, 192/2015, 39/2016 и
11/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
1. За вршител на должноста директор на Управата
за заштита на културното наследство, орган во состав
на Министерството за култура се именува Елеонора
Петрова, досегашен в.д. директор на Управата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 1439/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
420.
Врз основа на член 15 алинеја 3 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012,
187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 30 јануари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. Александар Донев се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 1440/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
421.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011, 41/2014 и 55/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА

IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма се грижи Министерството за правда.

1. За вршител на должноста директор на Педагошката служба, орган во состав на Министерството за образование и наука се именува Вангелија Велева, досегашен в.д. директор на Службата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

V
Од страна на Министерството за правда до Владата
на Република Македонија се доставува извештај за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до
31 јануари 2019 година.

Број 24 – 1441/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
422.
Врз основа на член 151 став (2) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13), министерот за правда донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОE Е ЖРТВА
ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO
НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2018
ГОДИНА
I
Со оваа програма се обезбедуваат средства за
обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со
дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo
на насилство и на други акти на индивидуално или
групно насилство, за 2018 година.
Средствата за реализација на оваа програма се
обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за
2018 година, раздел 07001 – Министерство за правда,
Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 –Разни трансфери.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално
или групно насилство, согласно одредбите од Законот
за правда за децата.
За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија одобрени се 500.000,00 денари.
III
Исплатата на обесштетувањето согласно оваа програма од страна на Министерството за правда ќе се изврши најдоцна 30 дена по добивањето на конечното
решение за исплата на обесштетувањето од надлежен
суд.

VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 14-115/5
31 јануари 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Саљији, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
423.
Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот
за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12,
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНА МАРКА, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето
на евиденцијата за издадени и искористени контролни
марки за означување на брашното кое се става во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/13, 134/13 110/15) Прилогот 1 се заменува со нов
Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.
Член 2
Во членот 5 ставот (1) зборот „барањето„ се заменува со зборовите: „уредно пополнето барање„
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.15-1846/1
31 јануари 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
424.
Врз основа на член 59 став (7) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ИСПИТOT ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на спроведување на испитот за административно управување како и формата
и содржината на потврдата за положен испит („Службен весник на Република Македонија“ број 142/14 и
185/17), во член 3 во ставот (1) по зборовите: „место на живеење“ се додаваат зборовите: „(адреса на живеење од лична карта)“.
Член 2
Во член 9 ставот (3) се менува и гласи:
„ (3) Од страна на Министерството се известува органот или институцијата во која е вработен кандидатот,
односно приватна фирма во која е вработен кандидатот, односно се известува кандидатот кој не е вработен. “
Во ставот (4) по зборовите: „место на живеење“ се додаваат зборовите: „(адреса на живеење од лична
карта)“.
Член 3
Во член 10 во ставот (1) по зборовите: „место на живеење“ се додаваат зборовите: „(адреса на живеење од
лична карта)“.
Член 4
Образец – П1 „Потврда за положен испит за административно управување“, се заменува со нов Образец –
П1 „Потврда за положен испит за административно управување“, кој е даден во прилог на овој правилник и е
негов составен дел.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-810/1
5 февруари 2018 година
Скопје

Министер,
Дамјан Манчевски, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
425.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 24 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 12 став 13 и член 20 став 1
точка „ѓ“ во делот: „и (13)“ од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ број
72/2016 и 142/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата поднесена од Нотарската комора на
Република Македонија, со Решение У. бр. 129/2016 од
1 ноември 2017 година, поведе постапка за оценување
на уставноста на член 12 став 13 и член 20 став 1 точка
„ѓ“ во делот: „и (13)“ од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ број
72/2016 и 142/2016), затоа што основано се постави
прашањето за нивната согласност со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според член 12
став 13 од Законот за нотаријатот, доколку нотарот од
ставовите (8) и (9) на овој член, не го положи стручниот испит за проверка на знаењето во предвидените рокови, е должен најдоцна во рок од 30 дена од одржувањето на стручен испит за проверка на знаењето да плати казна од 3.000 евра во денарска противвредност на
наменската сметка на Нотарската академија при Комората кои ќе се користат само за стручно оспособување
на нотарите во рамките на Комората. По плаќањето на
казната, нотарот се стекнува со право повторно да го
полага стручниот испит за проверка на знаењето во рок
од шест месеци по претходното полагање на стручниот
испит за проверка на знаењето. Доколку нотарот не ја
плати казната или повторно не го положи стручниот
испит за проверка на знаењето истото е основ за поведување на постапка за разрешување согласно со член
20 став (1) точка ѓ) од овој закон.
Според член 20 став 1 точка ѓ) од Законот, нотарот
ќе биде разрешен ако не го положи стручниот испит за
проверка на знаењето во роковите утврдени во член 12
ставови (8), (9) и (13) од овој закон.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за нотаријатот се уредуваат организацијата на нотаријатот како јавна служба и неговите органи, постапката за именување и разрешување на нота-

рите, делокругот на работа и службените дејствија на
нотарите, овластувањата на нотарите, составувањето
на нотарски исправи, надзорот и дисциплинската одговорност на нотарите, како и други прашања кои се однесуваат на нотаријатот (член 1).
Според наводите во иницијативата, одредбата од
член 12 став 13 од Законот не била во согласност со
членот 14 од Уставот според кој, кое дело е казниво се
утврдува со закон, а согласно Кривичниот законик
(член 2), основа и граница на кривично-правната принуда била заштитата на слободите и правата на човекот
и на другите основни вредности и примена на принуда
само кога било нужно спречување на општественоштетни дејствија. Како што било познато, според кривично-правната теорија и наука во законодавствата на
државите, прифатени биле два вида на законски дефиниции на поимот казниво дело: според формалната дефиниција, казниво дело било она човечко поведение
што со закон е прогласено како казниво дело, а според
материјалната дефиниција, за да претставува казниво
дело, покрај формалната забранетост, однесувањето на
сторителот требало да биде општествено опасно дело.
Кривичниот законик на Република Македонија ја
прифаќал (членовите 1 и 2) формално-материјалната
дефиниција на казниво дело како општествено опасноштетно дело. Се поставувало прашање дали „неположувањето на стручниот испит за проверка на знаењето“ било општествено-опасно штетно дејствие, за да
се плати парична казна од 3000 евра во денарска противвредност.
Освен тоа, карактерот на оваа казна не бил јасно дефиниран во оспорената одредба, дали се работи за
прекршок, кривично дело или дисциплинска повреда
на службената должност, што не било во согласност со
уставното начело на владеењето на правото кое подразбирало јасни и децидни правни норми.
Во однос на ваквите наводи во иницијативата, Судот го имаше предвид следното:
Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво
дело и за кое не била предвидена казна.
Од анализата на содржината на оспорениот член 12
став 13 од Законот, со која се предвидува казна за
неположување на стручниот испит, произлегува дека
неположувањето на стручниот испит за нотарите добива карактер на казниво дело, иако истото не е определено ниту како кривично дело, ниту како прекршок
или како дисциплинска повреда на службената должност, како видови казниви дела во постојниот правен
поредок, пропишани со закон. Дополнително, пропишаната казна е многу висока - 3.000 евра во денарска
противвредност.
На нотарот кој нема да го положи стручниот испит,
по плаќањето на казната, му се дава можност за повторно полагање на испитот. Тоа значи дека услов за
повторно полагање на стручниот испит е претходно
плаќање на паричната казна. Доколку нотарот не ја
плати казната или повторно не го положи испитот, тоа
е основ за поведување на постапка за негово разрешување согласно член 20 став 1 точка ѓ) од Законот.
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Во таква ситуација, според Судот, основано се поставува прашањето дали неположувањето на стручниот
испит на нотарот претставува такво општествено опасно дело за кое треба да се плати висока парична казна и
дали ваквата казна може да биде оправдан инструмент
за зголемување и подобрување на квалитетот на работата на нотарите.
Судот смета дека неположувањето на стручниот испит на нотарот не може да добие квалификација на казниво дело, односно дека не станува збор за дејствие
кое по својата природа е општествено опасно и кое треба да биде санкционирано со парична казна. Последица
од неположувањето на испитот е разрешување на нотарот, а плаќањето на парична казна во таква ситуација
нема оправдување и не може да биде услов за стекнување на право за повторно полагање на стручниот испит, како услов за продолжување со вршењето на нотарската служба.
Оттука, според Судот, наведеното законско решение е непропорционално со целта која сака да се постигне, нема основ ниту според видот, ниту според висината на пропишаната казна и ваквата регулатива води
кон повреда на начелото на владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Со оглед дека член 20 став 1 точка ѓ) во делот: „и
(13)“ од Законот ја следи правната судбина на член 12
став 13 од Законот, Судот оцени дека натамошното опстојување на овој дел од одредбата би значел повреда
на начелото на владеењето на правото.
Поради наведеното, Судот оцени дека член 12 став
13 и член 20 став 1 точка ѓ) во делот:„и (13)“ од Законот за нотаријатот не се во согласност со член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот.
6. Имајќи го предвид наведеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 129/2016
24 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________

426.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 24 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВААТ:
- Одлуката бр. 08-4160/28 од 22.3.2017 година за
поништување на Одлуката за донесување на Деталниот
урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар, и

- Решението бр.09-4160/29 од 22.3.2017 година за
објавување на Одлуката за поништување на Одлуката
за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје
бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесено од градоначалникот на Општина Центар.
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање
на извршувањето на поединечните акти или дејствија
што се преземени врз основа на Одлуката и Решението
означени во точката 1 на оваа одлука.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата поднесена од Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица Марковска, Мартина Илиќ, Димитар Наџаков, Влатко Миновски, Коста Јовановски и
Љупчо Велков, сите од Скопје, со Решение У. бр.
37/2017 од 29 ноември 2017 година, поведе постапка за
оценување на уставноста и законитоста на Одлуката и
Решението означени во точката 1 на оваа одлука, затоа
што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со Закон.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Центар-Скопје, врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина Центар и член 41 став 4 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и
163/2016), на 5-та седница одржана на 07.06.2013,
10.6.2013, 11.6.2013, 13.6.2013 и 22.3.2017 година донел Одлука за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18
од 18.7.2012 година.
Според членот 1 од оваа одлука, Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем рингЈужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.075569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на
Општина Центар-Скопје, се поништува.
Во членот 2 од Одлуката се наведува дека со оваа
одлука се уредуваат поништувањето на Одлуката на
Советот на Општина Центар–Скопје, утврдувањето на
правната основа за поништување на Одлуката, влегувањето во сила на претходната одлука на Советот на
Општина Центар-Скопје за донесување на ДУП на истиот плански опфат и начинот на реализација на Одлуката од Секторот за урбанизам во Општина ЦентарСкопје и Секторот за инспекциски работи во Општина
Центар-Скопје.
Според член 3 од истата одлука, со оваа одлука се
поништува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг- Јужен дел-Запад“- Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар- Скопје" бр.
4/2012).
Во членот 4 е предвидено дека Одлуката од членот
2 од оваа одлука се повлекува од правниот поредок поради тоа што ДУП, кој е составен дел на Одлуката, е во
спротивност со Генералниот урбанистички план на
Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје" бр.
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18/2012), Законот за просторно и урбанистичко планирање и Уставот на Република Македонија. Одлуката е
спротивна на Законот и Уставот затоа што не е во согласност со Генералниот урбанистички план на Град
Скопје, а оваа несогласност на план од пониско ниво
со план од повисоко ниво е спротивна на Законот за
просторно и урбанистичко планирање, во кој „Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво,
мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички
план", а тоа значи дека спорната одлука е спротивна и
на членот 51 од Уставот на Република Македонија во
кој „законите мора да бидат во согласност со Уставот,
а сите други прописи со Уставот и законите".
Според член 5 од Одлуката, со поништувањето на
Одлуката од членот 2 од оваа одлука, влегува во сила
Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички
план „Голем ринг- Јужен дел-Запад“-Општина ЦентарСкопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесена од Советот на Општина Центар- Скопје („Службен гласник
на Град Скопје" бр. 12/01).
Со членот 6 е предвидено дека за оваа одлука се известуваат Архивата на Општина Центар-Скопје, Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје, надлежниот Државен архив, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување
на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности,
кои треба да го повлечат од употреба како важечки
план на Деталниот урбанистички план „Голем ринг- Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18
од 18.7.2012 година, и да ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година,
донесени од Советот на Општина Центар- Скопје
(„Службен гласник на Град Скопје" бр. 12/01).
Според член 7 од Одлуката, Секторот за урбанизам
во Општина Центар-Скопје е должен, во рок од 15 дена
од донесувањето на оваа одлука, да ја повлече од употреба картираната подлога на изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план од членот 2
од оваа одпука и да ја обезбеди картираната подлога од
претходните изменувања и дополнувања на Деталниот
урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година,
донесени од Советот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Град Скопје" бр. 12/01), кои со
донесувањето на оваа одлука влегуваат во сила.
Според член 8 од Одлуката, за реализација на оваа
одлука и за спроведувањето на претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план
„Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, кои со донесувањето
на оваа одлука стапуваат во сила, се грижат градоначалникот на Општината, Секторот за урбанизам и Секторот за инспекциски работи во Општина ЦентарСкопје.
Во членот 9 од истата одлука е предвидено дека
Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје е
должен веднаш по стапувањето во сила на оваа одлука
да ги прекине управните постапки за спроведување на
Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа од-
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лука чие важење престанало и да ги продолжи кога документациите, предмет на управните постапки, ќе бидат усогласени според Деталниот урбанистички план
од членот 4 од оваа одлука.
Според член 10 од Одлуката, се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар-Скопје,
во рок од 7 дена од стапувањето во сила на оваа одлука, да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадени
одобренија од Општина Центар-Скопје, а за другите,
во соработка со Секторот за правни и организациони
работи, да подготви соодветна документација со која
ќе се побара од Град Скопје и од Министерството за
транспорт и врски да ги поништат одобренијата од
нивна страна.
Според член 11, оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Центар – Скопје“.
Одлуката е заведена под број 08-4160/28 од 22.3.2017
година.
Судот, исто така, утврди дека врз основа на член 36
став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје" бр. 1/2006 и 12/2015), градоначалникот на
Општина Центар-Скопје донел Решение бр. 09-4160/29
од 22.3.2017 година, за објавување на Одлуката за
поништување на Одлуката за донесување на Деталниот
урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје.
Во Решението се наведува дека се објавува Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18 од
18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина
Центар-Скопје, што Советот на Општина ЦентарСкопје ја донесе на 5-тата седница, одржана на
7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година,
13.6.2013 година и на 22.3.2017 година.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 30 од Уставот се гарантира правото на
сопственост и правото на наследување.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.
199/2014, 44/2015, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и
163/2016), се уредуваат условите и системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите на
планска документација и постапката за изработување и
донесување на истата како и други прашања од областа
на просторното и урбанистичкото планирање (член 1).
Во членот 3 од Законот е предвидено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија, урбанистичките
планови, регулацискиот план на генерален урбанистич-
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ки план, урбанистичко планската документација и урбанистичко-проектната документација се работи од јавен интерес.
Според член 7 од Законот, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план;
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
- урбанистички план за вон населено место.
Според член 11 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, детален урбанистички план е
урбанистички план кој се донесува за плански опфат за
кој е донесен генерален урбанистички план, а според
став 6 деталниот урбанистички план како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план, односно, со регулацискиот план на
генерален урбанистички план доколку истиот е донесен.
Во главата VI од Законот (членови 24-43) е пропишана постапката за изработување и донесување на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации.
Според член 38 став 1 од Законот, на плановите од
член 7 став (1) точка 2 на овој закон изработени во
форма на предлог-план и за кои е изготвен позитивен
извештај за стручна ревизија согласно член 37 на овој
закон, согласност дава органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека истите
се изработени во согласност со одредбите на овој закон
и прописите донесени врз основа на овој закон.
Според член 41 став 4 од Законот, советите на општините во Градот Скопје донесуваат:
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
Согласно член 43 став 1 алинеја 3 од Законот, планирањето на просторот се врши за период од најмалку
пет години за детален урбанистички план., а според
ставот 3 на истиот член, урбанистичкиот план важи до
донесување на нов урбанистички план.
Во членот 76 од Законот се пропишува:
(1) Детален урбанистички план донесен согласно со
генерален урбанистички план кој престанал да важи,
може да се применува само доколку намените на деталниот урбанистички план се во согласност со намените
утврдени во новиот генерален урбанистички план.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член кога со
генерален урбанистички план се планира проширување
на сообраќајната мрежа, деталниот урбанистички план
донесен пред влегувањето во сила на генералниот урбанистички план од ставот (1) на овој член, може да се
применува само доколку со реализација на планираните градби или деловите од планираните градби од деталниот урбанистички план не се попречува реализацијата на сообраќајната мрежа од генералниот урбанистички план.
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(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, детален
урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се
применува и доколку намените на деталниот урбанистички план не се во согласност со намените утврдени
во новиот генерален урбанистички план, во случаите
кога е отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање согласно со одредбите од Законот за градежно земјиште и купувачот преземал обврски за изградба на објектот согласно со намената во деталниот урбанистички план, а
со новиот генерален урбанистички план е утврдена
подземна или надземна линиска инфраструктурна
градба.
Според член 77 од истиот закон, доколку во текот
на постапката за донесување на детален урбанистички
план се донесе нов генерален урбанистички план, постапката за донесување на деталниот урбанистички
план ќе продолжи само доколку истиот е во согласност
со новиот генерален урбанистички план.
Во членот 20 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
5/2002), е предвидено дека општините, во рамките на
законот, во согласност со начелото на супсидијарност,
имаат право на своето подрачје да ги вршат работите
од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт.
Во членот 21 од наведениот закон се пропишува
дека:
(1) Општините самостојно, во рамките на законот,
ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се
одговорни за нивното вршење.
(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности.
(3) Надлежностите од ставот (1) на овој член по
правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат
одземени или ограничени, освен во случаите утврдени
со закон.
Во членот 22 од Законот таксативно е утврдена
листа на надлежности на општините, при што, покрај
другото, општините се надлежни за вршење на урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето
на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.
Во членот 15 од Законот за Градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2004 и
158/2011), утврдени се надлежности на општините во
Градот Скопје, при што, надлежности, односно, работи од јавен интерес од локално значење на општините
во Градот Скопје се:
1. Планирање и уредување на просторот
- покренување иницијативи за донесување, измена
и дополнување на просторниот план на Градот Скопје
и генералниот урбанистички план на градот Скопје;
- давање мислења по нацртите на просторниот план
на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на
Градот Скопје;
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- донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;
- спроведување урбанистички планови и проекти и
издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за - спроведување урбанистички
планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за
градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење).
Советот на Општина Центар–Скопје, на 22.3.2017
година ја поништил Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје, бр.07-5569/18 од
18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина
Центар и определил дека со поништување на наведената одлука влегува во сила Одлуката за донесување на
Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен делЗапад“-Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001
година, донесена од Советот на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Град Скопје" бр. 12/01).
Како причина за поништување на Одлуката е наведено дека Деталниот урбанистички план донесен со
оваа одлука бил спротивен на Законот и Уставот затоа
што не бил во согласност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, а оваа несогласност на план од
пониско ниво со план од повисоко ниво била спротивна на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
според кој деталниот урбанистички план, како план од
пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот
урбанистички план, а тоа значи дека спорната одлука
била спротивна и на членот 51 од Уставот на Република Македонија според кој „законите мора да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите". За донесената одлука биле известени
Архивата на Општина Центар, Секторот за урбанизам
во Општина Центар, надлежниот Државен архив, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности, кои требало да го повлечат од употреба како важечки поништениот план и
да ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на планот од 2001 година. Секторот за урбанизам на Општина Центар бил задолжен во рок од
15 дена од донесувањето на Одлуката за поништување
да ја повлече од употреба картираната подлога на Деталниот урбанистички план од 2012 година и да ја
обезбеди картираната подлога од измените и дополнувањата на планот од 2001 година. Понатаму, со оспорената одлука се задолжува Секторот за урбанизам во
Општина Центар веднаш по стапување во сила на оспорената одлука да ги прекине управните постапки за
спроведување на планот од 2012 година и да ги продолжи кога документациите предмет на управните постапки ќе бидат усогласени. Исто така со оспорената
одлука се задолжува Секторот за инспекциски работи
во Општина Центар во рок од 7 дена од стапување во
сила на оспорената одлука да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадените одобренија од Општината, а за другите во соработка со Секторот за правни и организа-
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циски работи да подготви соодветна документација со
која ќе побара од Град Скопје и од Министерството за
транспорт и врски да ги поништат одобренијата од
нивна страна.
Градоначалникот на Општината донел Решение,
ваквата одлука донесена од Советот на Општина Центар да се објави во службеното гласило на општината.
Од анализата на оспорената одлука, произлегува
дека истата е донесена на 22.3.2017 година, и дека со
неа се поништува Деталниот урбанистички план донесен на 18.7.2012 година, поради неговата неусогласеност со Генералниот урбанистички план донесен на
3.12.2012 година, односно по донесувањето на Деталниот урбанистички план. Со истата одлука се враќа во
сила Деталниот урбанистички план од 2001 година.
Тргнувајќи од направената анализа на оспорената
одлука, наведените уставни одредби, како и одредбите
на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Законот за Град Скопје и Законот за локалната самоуправа, наспрема наводите во иницијативата, Судот оцени дека наводите се основани.
Ова од причини што деталните урбанистички планови се носат во точно определена постапка пропишана со Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Во Законот е уредено прашањето за натамошната примена или запирање на примената на детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, но во Законот нема пропишана можност и постапка за поништување на донесен детален урбанистички план кој е во примена подолг период, поради негова неусогласеност со новодонесен генерален урбанистички план и за враќање во
правен поредок на претходно донесен урбанистички
план кој престанал да важи.
Оттука, произлегува дека општините имаат овластување во постапка определена со закон, да донесуваат, изменуваат и дополнуваат детален урбанистички
план, но законодавецот не пропишал овластување за
општините да поништат веќе донесен план во законски
пропишана постапка кој започнал да се применува и
тоа подолг период и да вратат во правен поредок претходно донесен урбанистички план кој престанал да
важи, како што е случај со оспорената одлука.
Со оглед дека не постои законско овластување и
пропишана постапка за поништување на легално донесен урбанистички план кој бил во сила и се применувал повеќе години, поради негова неусогласеност со
новодонесен генерален урбанистички план, Судот оцени дека Советот на Општина Центар немал правен основ за донесување на оспорената одлука со која во
2017 година се поништува Деталниот урбанистички
план донесен во 2012 година и се враќа во примена
планот од 2001 година. Ваквото поништување на Деталниот урбанистички план и последиците од ваквата
одлука, грубо ја нарушуваат правната сигурност на
граѓаните, неосновано го доведуваат во прашање пра-
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вото на сопственост, на кој начин се повредува владеењето на правото како темелна вредност на уставниот
поредок во Република Македонија.
Поради наведеното, Судот оцени дека оспорената
одлука и Решението не се во согласност со член 8 став
1 алинеја 3, член 30 и член 51 од Уставот, како и со
членовите 24-43 и член 76 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, со член 22 став 1 точка 1 од
Законот за локалната самоуправа и со член 15 став 1
точка 1 алинеја 3 од Законот за Градот Скопје.
7. Тргнувајќи од изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 37/2017
24 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________

427.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
24 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВААТ Одлуката број 08-4160/34
од 22.3.2017 година донесена од Советот на Општина
Центар, за поништување на Одлуката за донесување на
изменување и дополнување на ДУП „Голем ринг – Јужен дел – Исток“ – Општина Центар – Скопје, број 072780/18 од 5.4.2012 година, донесена од Советот на
Општина Центар – Скопје, и Решението број 094160/35 од 22.3.2017 година, донесено од Градоначалникот на Општина Центар – Скопје, за објавување на
Одлуката за поништување на Одлуката за донесување
на изменување и дополнување на ДУП „Голем ринг –
Јужен дел – Исток“ – Општина Центар – Скопје, број
07-2780/18 од 5.4.2012 година.
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање
од извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на Одлуката и Решението означени во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија по повод
поднесената иницијатива на Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица Марковска, Мартина Илиќ, Димитар Наџаков, Влатко Миновски, Коста Јовановски и Љупчо Вел-

ков, сите од Скопје, со Решение У.бр.39/2017 од 29 ноември 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката и Решението означени
во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените акти со Уставот на Република Македонија, Законот
за просторно и урбанистичко планирање, Законот за локалната самоуправа и Законот за градот Скопје.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Центар – Скопје, донел Одлука број 08-4160/34
од 22.3.2017 година, со која во членот 1 утврдил дека
се поништува Одлуката за донесување на изменување
и дополнување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел – Исток“ - Општина Центар Скопје бр. 07-2780/18 од 5.4.2012 година, донесена од
Советот на Општина Центар – Скопје.
Во членот 2 е утврдено дека со оваа одлука се уредуваат поништувањето на Одлуката на Советот на Општина Центар-Скопје, утврдувањето на правната основа за поништување на Одлуката, влегувањето во сила
на претходната одлука на Советот на Општина ЦентарСкопје за донесување на изменување и дополнување на
Деталниот урбанистички план за истиот плански опфат
и начинот на реализација на Одлуката од Секторот за
урбанизам во Општина Центар-Скопје и Секторот за
инспекциски работи во Општина Центар-Скопје.
Според членот 3, со оваа одлука се поништува Одлуката за донесување на изменување и дополнување на
Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел
- Исток" - Општина Центар-Скопје бр. 07-2780/18 од
5.4.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 4/12).
Во членот 4 е предвидено дека Одлуката од членот
2 од оваа одлука се повлекува од правниот поредок поради тоа што Деталниот урбанистички план, кој е составен дел на Одлуката, е во спротивност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр.18/12), Законот за просторно и
урбанистичко планирање и Уставот на Република Македонија.
Одлуката е спротивна на Законот и Уставот затоа
што изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел – Исток“ Општина Центар-Скопје бр. 07-2780/18 од 5.4.2012 година не е во согласност со Генералниот урбанистички
план на Град Скопје, а оваа несогласност на план од
пониско ниво со план од повисоко ниво е спротивна на
Законот за просторно и урбанистичко планирање во кој
Деталниот урбанистички план, како план од пониско
ниво, мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план, а тоа значи дека спорната Одлука е спротивна и на членот 51 од Уставот на Република Македонија во кој „законите мора да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите“.
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Во членот 5 од Одлуката е предвидено дека со поништувањето на Одлуката од членот 2 од оваа одлука
влегува во сила Одлуката за донесување изменување и
дополнување на Деталниот урбанистички план „Голем
ринг-Јужен дел-Исток“ – Општина Центар - Скопје бр.
07-3756/28 од 24.9.2011 година, донесена од Советот на
Општина Центар-Скопје („Спужбен гласник на Општина Центар-Скопје" бр. 10/11).
Во членот 6 е утврдено дека за оваа одлука се
известуваат Архивата на Општина Центар-Скопје и
Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје,
надлежниот Државен архив, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот и Агенцијата за катастар на
недвижности, кои треба да ги повлечат од употреба како важечки план изменувањата и дополнувањата на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел–
Исток“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-2780/18 од
5.4.2012 година и да ги вратат во употреба претходните
изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел – Исток“- Општина
Центар-Скопје бр.07-3756/28 од 24.9.2011 година, донесени од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје" бр. 10/11).
Според членот 7, Секторот за урбанизам во Општина Центар - Скопје е должен, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа одлука, да ја повлече од употреба
картираната подлога на изменувањата и дополнувањата на Деталниот урбанистички план од членот 2 од
оваа одлука и да ја обезбеди картираната подлога од
претходните изменувања и дополнувања на Деталниот
урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел–Исток“-Општина Центар-Скопје бр.07-3756/28 од 24.9.2011 година донесени од Советот на Општина Центар - Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр.
10/11), кои со донесувањето на оваа одлука влегуваат
во сила.
Во членот 8 е утврдено дека за реализацијата на
оваа одлука и за спроведувањето на претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички
план „Голем ринг - Јужен дел – Исток“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-3756/28 од 24.9.2011 година, кои со
донесувањето на оваа одлука стапуваат во сила, се грижат градоначалникот на Општината, Секторот за урбанизам и Секторот за инспекциски работи во Општина
Центар-Скопје.
Според членот 9, Секторот за урбанизам во Општина Центар - Скопје е должен веднаш по стапувањето во
сила на оваа одлука да ги прекине управните постапки
за спроведување на Деталниот урбанистички план од
членот 2 од оваа одлука чие важење престанало и да ги
продолжи кога документациите, предмет на управните
постапки, ќе бидат усогласени според Деталниот урбанистички план од членот 4 од оваа одлука.
Според членот 10 од оваа одлука, се задолжува
Секторот за инспекциски работи во Општина Центар Скопје, во рок од 7 дена од стапувањето во сила на
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оваа одлука, да достави предлог до Градоначалникот
на Општина Центар-Скопје за поништување на издадени одобренија од Општина Центар-Скопје, а за другите, во соработка со Секторот за правни и организациони работи, да подготви соодветна документација со
што ќе се побара од Град Скопје и од Министерството
за транспорт и врски да ги поништат одобренијата од
нивна страна.
Со членот 11 е утврдено дека оваа одлука влегува
во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар – Скопје“.
Оваа oдлука е објавена во „Службен гласник на Општина Центар – Скопје“ бр.6 од 23 март 2017 година.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Со членот 30 од Уставот, се гарантира правото на
сопственост и правото на наследување.
Во членот 52 став 4 од Уставот е утврдено дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно
дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Според член 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и
163/2016), со овој закон се уредуваат условите и системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите на планска документација и постапката за
изработување и донесување на истата како и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање.
Во членот 3 од Законот е предвидено дека
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на
Просторниот план на Република Македонија, урбанистичките планови, регулацискиот план на генерален урбанистички план, урбанистичко планската документација и урбанистичко-проектната документација се работи од јавен интерес.
Според членот 7 од Законот, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план;
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
- урбанистички план за вон населено место.
Според член 11 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, детален урбанистички план е
урбанистички план кој се донесува за плански опфат за
кој е донесен генерален урбанистички план, а според став
6 деталниот урбанистички план како план од пониско
ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план, односно, со регулацискиот план на генерален
урбанистички план доколку истиот е донесен.
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Во членот 41 од Законот е предвидено дека:
(1) Собранието на Република Македонија го донесува Просторниот план.
(2) Собранието на Република Македонија е должно
да го донесе Просторниот план, во рок од шест месеца
од денот на доставувањето од Владата на Република
Македонија.
(3) Советот на градот Скопје донесува генерален
урбанистички план на Градот Скопје и регулациски
план на генералниот урбанистички план на Градот
Скопје.
(4) Советите на општините во Градот Скопје донесуваат:
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
(5) Советите на општините со седиште во град донесуваат: генерален урбанистички план; регулациски
план на генерален урбанистички план; детален урбанистички план; урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место.
Во членот 20 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/2002), е предвидено дека општините, во рамките на
законот, во согласност со начелото на супсидијарност,
имаат право на своето подрачје да ги вршат работите
од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт.
Во членот 21 од наведениот закон е предвидено
дека:
(1) Општините самостојно, во рамките на законот,
ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се
одговорни за нивното вршење.
(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности.
(3) Надлежностите од ставот (1) на овој член по
правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат
одземени или ограничени, освен во случаите утврдени
со закон.
Во членот 22 од Законот таксативно е утврдена листа на надлежности на општините, при што, покрај другото, општините се надлежни за вршење на урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на
одобрение за градење на објекти од локално значење
утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.
Во членот 15 од Законот за градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија“ број 55/2004 и
158/2011), утврдени се надлежности на општините во
градот Скопје, при што, надлежности, односно, работи
од јавен интерес од локално значење на општините во
градот Скопје се:
1. Планирање и уредување на просторот
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- покренување иницијативи за донесување, измена
и дополнување на просторниот план на градот Скопје и
генералниот урбанистички план на градот Скопје;
- давање мислења по нацртите на просторниот план
на градот Скопје и генералниот урбанистички план на
градот Скопје;
- донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;
- спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално
значење (услови за - спроведување урбанистички планови
и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за градба, урбанистичка
согласност, одобренија за градење).
Од анализата на оспорената одлука произлегува дека:
Советот на Општина Центар–Скопје на 22.3.2017 година
ја поништил Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план „Голем
ринг–Јужен дел – Исток“ – Општина Центар – Скопје,
број 07-2780/18 од 5.4.2012 година, донесена од Советот
на Општина Центар – Скопје, и дека со поништување на
наведената одлука влегува во сила Одлуката за донесување на измени и дополнувања на Деталниот урбанистички
план „Голем ринг - Јужен дел–Исток“-Општина ЦентарСкопје бр.07-3756/28 од 24.9.2011 година, донесена од
Советот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник
на град Скопје“ бр. 10/2011). За донесената одлука биле
известени Архивата на Општина Центар, Секторот за урбанизам во Општина Центар кој бил должен во рок од 15
дена од нејзиното донесување да ја повлече картираната
подлога на Деталниот урбанистички план од 2012 година
и да ја обезбеди картираната подлога од претходниот
план од 2011 година, надлежниот Државен архив,органот
на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на уредување на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности кои треба да го повлечат од употреба
урбанистичкиот план од 2012 година и да го вратат во
употреба деталниот урбанистички план од 2011 година.
Понатаму, со оспорената одлука се задолжува Секторот
за урбанизам во Општина Центар веднаш по стапување
во сила на оспорената одлука да ги прекине управните постапки за спроведување на планот од 2012 година и да ги
продолжи кога документациите кои се предмет на управните постапки ќе бидат усогласени. Исто така со оспорената одлука се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар во рок од 7 дена од стапување во
сила на оспорената одлука да достави предлог до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување
на издадените одобренија од општината, а за другите во
соработка со Секторот за правни и организациски работи
да подготви соодветна документација со која ќе побара од
Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски да
ги поништат одобренијата од нивна страна.
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Градоначалникот на општината донел решение,
оспорената одлука да се објави во службеното гласило
на општината.
Тргнувајќи од направената анализа на оспорената
одлука, наведените уставни одредби, како и одредбите
на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Законот за град Скопје и Законот за локалната самоуправа, наспрема наводите во иницијативата, Судот оцени дека наводите се основани.
Ова од причини што општините согласно член 22
став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа,
член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за градот
Скопје како и член 41 став 4 од Законот за просторното
и урбанистичкото планирање, имаат овластување во
постапка определена со закон (членовите од 24 до 50
од Законот за просторното и урбанистичкото планирање), да донесуваат, изменуваат и дополнуваат урбанистички план, при што тие немаат овластување да поништат веќе донесен план во законски пропишана
постапка и да го вратат во правен поредок претходно
донесениот план кој престанал да важи.
Ова особено што не постои законски пропишана
постапка за поништување на легално донесен урбанистички план кој бил во сила и се применувал повеќе години. Ваквото поништување на Деталниот урбанистички план и последиците од ваквата одлука грубо ја нарушуваат правната сигурност на граѓаните, неосновано
го доведуваат во прашање правото на сопственост, на
кој начин се повредува владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок во Република
Македонија.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 39/2017
24 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
428.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 081 од 22.01.2018 година на седницата одржана на ден
30.01.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Вукиќевиќ издадена
со Решение бр.07-699/4 од 19.05.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
и обновена со Решение бр.УП1 08-10 на ден 21.03.2013
година за период од пет години.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Вукиќевиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Вукиќевиќ престанува да важи
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-1
30 јануари 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

429.
Врз основа на член 88, став 1 точка б) и член 184
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија, постапувајќи по
барањето на Македонската Берза АД Скопје број УП1
08-36 од 5.1.2018 година, на седницата одржана на
30.1.2018 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 021583/1 од 29.12.2017 година за измени на Правилата
за тргување на Македонска берза АД Скопје,
донесена на седницата на Одборот на директори на
Македонската берза АД Скопје, одржана на ден
29.12.2017 година.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-3
30 јануари 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
430.
Врз основа на член 46 став (12) од Законот за ветеринарно - медицински препарати “Службен весник на Република Македонија” бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
СПИСОК
НА ВЕТЕРИНАРНИ ВЕЛЕДРОГЕРИИ И ВЕТЕРИНАРНИ АПТЕКИ
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Со денот на објавувањето на овој список престанува да важи Списокот на ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 195/15).
Бр. 16-386/3
2 февруари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Стр. 20 - Бр. 25
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