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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3880.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД
НОВАТА 2018 ГОДИНА
I
Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:
1. ДАНИЕЛ ВАНЧО БОЦЕВСКИ од с.Трубарево,
во траење од 3 месеци
2. МИТРА НИКОЛА АРСОВА од с.Нивичани, Кочани, во траење од 6 месеци
3. СЕМРАН ХЕТЕМ ИДРИЗИ од Скопје, во траење
од 3 месеци
4. МАРИЧЕ НИКОЛА ПЕЦОВА од Неготино, во
траење од 6 месеци
5. ЉУБЕ ЃОРЃИЈА ЈАКОВЧЕВСКИ од Сингелиќ,
Скопје, во траење од 3 месеци
6. МЕЈДИ НЕЏАДИ АСАНИ од Скопје, во траење
од 3 месеци
7. НАСИР ЗЕНЕЛ ЗЕНЕЛИ од с.Одри, Тетово, во
траење од 3 месеци
8. ФАТЛИНД ЗЕЈНЕЛ РАМКУ од Дебар, во траење
од 3 месеци
9. ФЕРДИ КЕНАН ВЕЈСЕЛОВ од Битола, во траење од 3 месеци
10. ГОРАН РАДЕ НАКОВ од с.Спанчево, во траење од 3 месеци
11. ХАДИС ИСМАИЛХАКИ БУШИ од Скопје, во
траење од 8 месеци
12. АЛИЈА ИСА ОСМАНОСКИ од с.Подгорци, во
траење од 3 месеци
13. ДЕНИС НАШИТ МУРАТОВСКИ од Битола, во
траење од 3 месеци
14. НИКОЛА ИЛИЈА НОТКОВ од Неготино, во
траење од 3 месеци
15. ДЕЈАН СТОЈАН СПАСОВСКИ од Свети Николе, во траење од 3 месеци
16. АЛЕКСАНДАР ЛУКА МИШКОВСКИ од Куманово, во траење од 3 месеци
17. БОЈАН ДРАГАН МИЛКОВСКИ од Куманово,
во траење од 3 месеци
18. ЕНЕС ЌЕНАН САБЕДИН од Скопје, во траење
од 3 месеци
19. РУБИНЧО ЦВЕТАН СТОЈАНОСКИ од Прилеп,
во траење од 3 месеци
20. ЗОРАНЧЕ АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВСКИ од
Прилеп, во траење од 2 месеци
21. ВАСИЛ КОСТАДИН ШПИРОВ од с.Добрејци,
Струмица, во траење од 3 месеци
22. АЛЕКСАНДАР МЕТОДИ КОЦЕВ од Кочани,
во траење од 6 месеци
23. ГОРАН НАЦЕ СТОЈАНОВ од с.Баница, Струмица, во траење од 3 месеци
24. МУХАМЕД ХАМДИ САДУЛАИ од с.Врбјане,
Гостивар, во траење од 3 месеци
25. ЕКРЕМ АБДУЛВАИТ ЌЕРИМИ од с.Добри
Дол, Гостивар, во траење од 3 месеци.
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II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-1327/1
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3881.
Врз основа на член 18, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Член 1
Со оваа одлука на Државниот инспекторат за животна средина се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар, која се наоѓа на ул. Македонски
просветители бр. 1 во Охрид, на КП бр. 15337, КO
Охрид 3, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички
дел од зграда - ДП - деловен простор со површина од
20 м2, запишана во Имотен Лист бр. 100475, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7161/1
Претседател на Владата
26 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3882.
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО - ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА
ЛАБОРАТОРИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за храна и ветеринарство му престанува користењето на движната ствар со следниве карактеристики:
- вид – патничко моторно возило,
- марка - Fiat,
- тип - Linea,
- регистарска ознака - SK-398-SZ,
- број на шасија - ZFA32300003092501,
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- број на мотор - 350А1000/4833028,
- година на производство - 2009,
- сила на моторот во KW (KS) 57,
- работна зафатнина на моторот - 1368 cm3 и
- боја на каросерија - 20 црна.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надоместок на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државна фитосанитарна лабораторија.
Член 3
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство
склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8238/1
Претседател на Владата
26 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3883.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија„„ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14
и 6/16) Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН
СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
во 2018 година.
Член 2
(1) Во 2018 година ќе се објави еден јавен повик за
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран
станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 декември 2018 година.
(2) Министерството за финансии при објавување на
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот
повик и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8733/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3884.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија,
член 27, член 71 и член 78 став 3 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 70/1992), на
седницата одржана на 13 декември 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката број 08-4160/32 од
22.03.2017 година, донесена од Советот на Општина
Центар - Скопје, објавена во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје број 6/2017, за поништување на
Одлуката за донесување на изменување и дополнување
на Деталниот урбанистички план за „Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал ринг” - Општина
Центар - Скопје, број 07-9816/8 од 21.12.2012 година,
донесена од Советот на Општина Центар - Скопје и Решението број 09-4160/33 од 22.03.2017 година, донесено од градоначалникот на Општина Центар - Скопје,
објавено во „Службен гласник на Општина ЦентарСкопје број 6/2017, за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на изменување
и дополнување на Деталниот урбанистички план за
„Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал
ринг” - Општина Центар - Скопје, број 07-9816/8 од
21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина
Центар-Скопје.
2. СЕ ЗАПИРААТ од извршување поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа
на актите означени во точката 1 од ова решение.
3. Решението ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица
Марковска, Мартина Илиќ, Димитар Наџаков, Влатко
Миновски, Коста Јовановски и Љупчо Велков, сите од
Скопје, до Уставниот суд на Република Македонија,
поднесоа иницијатива за поведување на постапка за
оценување на уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од Решението.
Со иницијативата се оспорува Одлука со број 084160/32 од 22.03.2017 година, донесена од Советот на
Општина Центар - Скопје, со која се поништува Одлуката за донесување на изменување и дополнување на
Детален урбанистички план за „Централно градско
подрачје на Град Скопје-Мал ринг” - Општина ЦентарСкопје, број 07-9816/8 од 21.12.2012 година, која Советот на Општина Центар - Скопје ја донел во текот на
2012 година, како и Решение со број 09-4160/33 од
22.03.2017 година, за објавување на оспорената одлука,
донесено од градоначалникот на Општина ЦентарСкопје.
Според наводите во иницијативата, како основ за
донесување на оспорената одлука, бил наведен членот
41 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“
број 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016),
но од наведениот член од Законот воопшто не произлегувала можност советите на општините во Градот
Скопје да можат да поништуваат урбанистички планови, претходно донесени, туку само да донесуваат урбанистички планови. Воедно, од ниту една одредба во
Законот за локалната самоуправа и во Законот за Градот Скопје, не произлегувала надлежност за совет на
општина или Совет на Градот Скопје да можат да поништуваат одлука со која претходно бил донесен урбанистички план.
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Од наведените причини со иницијативата се
предлага поведување на постапка за оцена на уставноста и законитоста на оспорените акти, како и донесување на решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорените акти.
5. Судот на седницата утврди дека оспорената Одлука со број 08-4160/32 од 22.03.2017 година, е со следната содржина:
Врз основа на член 15, став 1, точка 1, алинеја 3 и
член 26 од Статутот на Општина Центар - Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар - Скопје” бр.
1/06 и 12/15) и член 41 став 4 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на
РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Советот
на Општина Центар-Скопје на 5-та седница, одржана
на 07.06.2013 година, 10.06.2013, 11.06.2013 година,
13.06.2013 година и на 22.03.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за поништување на одлуката за донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички
планза „Централно градско подрачје на Град СкопјеМал ринг” - Општина Центар - Скопје, бр.07-9816/8 од
21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина
Центар - Скопје
Член 1
Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план „Централно
градско подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина
Центар-Скопје, бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје, се поништува.
Член 2
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
изменувањето и дополнувањето 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.
Член 3
Со оваа Одлука се поништува Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план „Централно градско подрачје на Град
Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.079816/8 од 21.12.2012 година, донесена од Советот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје” бр.17/2012).
Член 4
Одлуката од член 2 од оваа Одлука се повлекува од
правниот поредок поради тоа што изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план, кој е
составен дел на Одлуката, се во спротивност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ” бр.142/10, 64/11
и 98/11), 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 „Централно градско подрачје на Град
Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.079816/8 од 21.12.2012 година не се во согласност со важечкиот Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, а оваа несогласност на планот со
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Правилникот е спротивна на Законот за просторно и
урбанистичко планирање. Понатаму, изменувањето и
дополнувањето на Деталниот урбанистички план „Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година се во спротивност и со член 13 став 1 од Законот за
градежно земјиште („Службен весник на РМ”
бр.17/11), а со тоа спорната Одлука е спротивна и на
член 51 од Уставот на РМ во кој „законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со
Уставот и законите”.
Член 5
Со поништувањето на Одлуката од член 2 од оваа
Одлука влегува во сила Одлуката за донесување изменување и дополнување на Деталниот урбанистички
план „Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал
ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.07-5020/2 од
28.06.2012 година, донесена од Советот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје” бр.7/12).
Член 6
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 изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план „Централно
градско подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина
Центар-Скопје, бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје” бр.17/12) и да
ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.07-5020/2 од 28.06.2012 година
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје”
бр.7/2012).
Член 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 изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план од член 2 од оваа Одлука и да ја обезбеди картираната подлога од претходните изменувања и
дополнувања на Деталниот урбанистички план „Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје, бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје”
бр.7/12) кои со донесувањето на оваа Одлука стапуваат
во сила.
Член 8
За реализација на оваа Одлука и за спроведувањето
на Деталниот урбанистички план од член 4 од оваа Одлука, кој стапува во сила, се грижат Градоначалникот
на Општината, Секторот за урбанизам и Секторот за
инспекциски работи во Општина Центар-Скопје.
Член 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 член 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 член 4 од оваа Одлука.
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Член 10
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.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар –
Скопје“.
Судот, исто така утврди дека оспореното Решение
со број 09-4160/33 од 22.03.2017 година, е со следната
содржина:
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. 1/06 и
12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за „Централно градско
подрачје на Град Скопје-Мал ринг” - Општина ЦентарСкопје, бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година, донесено од
Советот на Општина Центар-Скопје
Се објавува Одлуката за поништување на Одлуката
за донесување на изменувањето и дополнувањето на
Деталниот урбанистички план „Централно градско
подрачје на Град Скопје-Мал ринг”-Општина ЦентарСкопје бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година, донесена од
Советот на Општина Центар-Скопје,
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе
на 5-та седница, одржана на 07.06.2013 година,
10.06.2013 година, 11.06.2013 година, 13.06.2013 година и на 22.03.2017 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 член 30 став 1 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.
Надлежностите на општините во Градот Скопје, се
уредени со Законот за Градот Скопје („Службен весник
на Република Македонија” број 55/2004 и 158/2011).
Со член 10 став 1 точки 1 до 12 од Законот за Градот Скопје, се уредени надлежностите на Градот
Скопје, а со член 15 став 1 точки 1 до 10 од Законот за
Градот Скопје, се уредени надлежностите на општините во Градот Скопје.
Според член 10 став 1 точка 1 алинеите 1 до 5 од
Законот за Градот Скопје, Градот Скопје помеѓу другото е надлежен за:
1. Планирање и уредување на просторот, односно
- донесување просторен план на Градот Скопје;
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- донесување генерален урбанистички план на Градот Скопје;
- давање мислење за предлогот на деталните урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места што ги донесуваат
општините во Градот Скопје;
- уредување градежно земјиште и
- утврдување стандарди и давање согласност за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на
подрачјето на Градот Скопје.
Според член 15 став 1 точка 1 алинеите 1 до 6 од
Законот за Градот Скопје, општините во Градот Скопје
помеѓу другото се надлежни за:
1. Планирање и уредување на просторот, односно 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 градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење);
- издавање одобренија за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема и
- уредување на градежно земјиште во делот на опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации од секундарната инфраструктура.
Надлежностите на општините, како и организацијата и делокругот на работа на органите на општината
(советот и градоначалникот), се уредени со Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ број 5/2002).
Со членот 22 од Законот за локалната самоуправа, е
уредена листата на надлежности на општините, а помеѓу другото според став 1 точка 1 на членот 22 од Законот за локалната самоуправа, општините се надлежни
за вршење на урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување
на просторот и уредувањето на градежното земјиште.
Со членот 36 од Законот за локалната самоуправа
се уредени прашањата од надлежност на Советот, конкретно според став 1 точка 1 на членот 36 од наведениот закон, Советот го донесува статутот на општината и
други прописи. Меѓу тие прописи спаѓа и донесување
на соодветни урбанистички планови за кои е овластен
со Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Имено, со Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 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 главата VI. од Законот за просторно и урбанистичко планирање (членови 24-43) е пропишана постапката за изработување и донесување на урбанистички
планови и урбанистичко-плански документации.
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Според член 41 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, Собранието на Република
Македонија го донесува Просторниот план.
Според ставот 3 на членот 41 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Советот на Градот
Скопје донесува генерален урбанистички план на Градот Скопје и регулациски план на генералниот урбанистички план на Градот Скопје.
Според ставот 4 на членот 41 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, советите на општините во Градот Скопје донесуваат:
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
Според ставот 5 на членот 41 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, советите на општините со седиште во град донесуваат:
- генерален урбанистички план;
- регулациски план на генералниот урбанистички
план;
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
-урбанистички план вон населено место.
Според ставот 6 на членот 41 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, советите на општините со седиште во село донесуваат:
- урбанистички план за село и
-урбанистички план вон населено место.
Во конкретниот случај, ниту во Законот за Градот
Скопје, а ниту во Законот за локалната самоуправа, постојат одредби од кои произлегуваат содржини со кои
се уредува надлежност на Совет на Град Скопје, на совет на општина на Град Скопје или совет на општина,
да можат да поништуваат донесен урбанистички план,
туку само да донесуваат соодветен вид на урбанистички план.
Исто така, и од одредбите во Законот за просторно
и урбанистичко планирање, воопшто не произлегува
уредување дека доносител на соодветен план, може истиот да го поништи, ниту во Законот постои пропишување на постапка за таа цел.
Во конкретниот случај, Советот на Општина Центар, донел Одлука број 08-4160/32 од 22.03.2017 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје број 6/2017, за поништување на Одлуката за
донесување на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за „Централно градско подрачје
на Град Скопје-Мал ринг”-Општина Центар-Скопје,
број 07-9816/8 од 21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје.
Како причина за поништување на Одлуката број 079816/8 од 21.12.2012 година, се наведува дека изменувањето и дополнувањето на деталниот урбанистички
план донесен со оваа одлука, бил спротивен на Законот
и Уставот затоа што не бил во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, а оваа несогласност на планот со Правилникот
била спротивна на Законот за просторно и урбанистичко планирање, а во спротивност и со член 13 став 1 од
Законот за градежно земјиште, а со тоа спорната одлука била спротивна и на член 51 од Уставот на Република Македонија според кој „законите мора да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите”.
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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 изменувањето и дополнувањето на поништениот план и да ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на планот. 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 изменувањата и дополнувањата на поништениот план и
да ја обезбеди картираната подлога од измените и дополнувањата на планот пред тоа.
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 поништениот
план. 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.
Градоначалникот на Општината донел Решение
број 09-4160/33 од 22.03.2017 година, ваквата одлука
донесена од Советот на Општина Центар да се објави
во Службениот гласник на Општината.
Имајќи го предвид предметот на уредување со Законот за Градот Скопје, Законот за локалната самоуправа и Законот за просторно и урбанистичко планирање, Судот констатира дека од содржината на пропишаните одредби на овие закони, никаде не произлегува
можност доносител на соодветен план, да може да го
поништи планот кој претходно го донел.
Од погоре наведеното произлегува дека, Советот на
Општина Центар, презел дејствија надвор од овластувањата со закон и донел одлука за поништување на одлука за претходно донесен детален урбанистички план,
односно дејствија за кои воопшто немал ниту надлежност, ниту пак во закон, воопшто постои пропишана
постапка за поништување на урбанистички план.
Имено, 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 просторно и урбанистичко
планирање, имаат овластување само да донесуваат, изменуваат и дополнуваат урбанистички план во пропишана постапка за таа цел со Законот за просторно и урбанистичко планирање, а никако немаат овластувања
да поништат веќе донесен план и да го вратат во правен поредок, претходно донесениот план кој престанал
да важи.
Оттука, во конкретниот случај Судот утврди дека
Советот на Општина Центар-Скопје, без правен основ
ја донел оспорената одлука за поништување на претходно донесен план, која патем содржи и императивно
наложување за прекинување на управни постапки за
спроведување на Деталниот урбанистички план кој со
оспорената одлука е поништен, како и задолжување на
конкретни институции за поништување на веќе издадени одобренија од Општина Центар-Скопје.
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Во отсуство на законско овластување и пропишана
постапка во закон, за поништување на донесен урбанистички план, според Судот, со оспорената одлука донесена од страна на Советот на Општина Центар-Скопје и последиците кои произлегуваат од истата, сериозно и грубо се нарушува правната сигурност на граѓаните и неосновано се доведува во прашање уставната гаранција на правото на сопственост, што не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 30 став 1 од
Уставот на Република Македонија.
Со иницијативата, како оспорено е наведено и Решението за објавување на оспорената одлука, донесено
од градоначалникот на Општина Центар-Скопје. Во однос на овој оспорен акт, станува збор за поединечен
технички акт-објавување на оспорената одлука во
“Службен гласник на Општина Центар-Скопје”, и како
таков не е подобен за уставно-судска оцена. Меѓутоа,
имајќи предвид дека овој акт е во директна врска со оспорената Одлука за поништување на Одлуката за донесување на изменување и дополнување на предметниот
детален урбанистички план, односно е во функција на
објавување и влегување во сила на оспорената одлука,
Судот оцени за целисходно и овој оспорен акт да биде
опфатен при одлучувањето, бидејќи ја следи правната
судбина на оспорената Одлука за поништување на Одлуката за донесување на изменување и дополнување на
предметниот детален урбанистички план.
7. Тргнувајќи од погоре наведеното, пред Судот, со
основ се постави прашањето за согласноста на оспорените акти со одредбите на Уставот и законите. Воедно
Судот оцени дека се исполнети условите од членот 27
од Деловникот на Уставниот суд за донесување на Решение за запирање од извршување на поединечни акти
или дејствија, донесени, односно преземени врз основа
на оспорените акти, поради можно настанување на
тешко отстранливи и ненадоместливи последици, за
што согласно член 78 став 3 од Деловникот, одлучи истото да се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1, 2 и 3 од Решението.
9. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова,
Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 36/2017
13 декември 2017 година
Скопје

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

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3885.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија согласно, чл.10 и член 35 ст.1 т.6 од Законот за
Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.150/07), на триесет и четвртата седница одржана на
28.12.2017 година ја донесе следната

ОДЛУKA
ЗA ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Нa Љубомир Јовески, член на Советот на јавните
обвинители на Република Македонија му престанува
мандатот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, сметано од 25.12.2017 година,
кога со Одлука на Собранието на Република Македонија бр.08-4839/1 е именуван за Јавен обвинител на Република Македонија.
II
Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување, и ќe се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОР бр. 7/17
28 декември 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.
__________

3886.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
За избор на:
I
1. Седум јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен
условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот
за јавно обвинителство („Сл.весник на РМ“ бр. 111/08),
потребно е како посебен услов да исполнуваат за:
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција потребно е како посебен услов
да имаат работно искуство од најмалку четири години
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во
работата.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот
на јавните обвинители на Република Македонија на ул.
„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат, во рок од 15 дена
од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Приемот на документи е од 08:00 до 15:00 часот секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-263/1
28 декември 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.
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