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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 

 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 
 
 

 
 
 
 
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 Центар-Скопје ја донесе на 5-та 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. 
                    
 
 
Бр. 09-4160/29                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.3.2017 година                                            на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                     Андреј Жерновски с.р. 
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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 просторно и урбанистичко 
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 
7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 13.6.2013 година и на 
22.3.2017 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
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 

 
 
 

Член 1 
 
Одлуката за донесување на Детален 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, 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 Детален урбанистички план на 
истиот плански опфат и начинот на реализација на Одлуката од Секторот за 
урбанизам и Секторот за инспекциски работи при Општина Центар-Скопје. 
 

Член 3 
 
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). 
 



 
23 март  2017 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6                                 стр.3 
 
 

Член 
Одлуката од член 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 на Уставот затоа што Деталниот 
урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар-
Скопје бр. 07-5569/18 од 18.7.2012 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 
член 51 од Уставот на Република Македонија 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 на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - 
Јужен дел - Запад“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, 
донесена од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Град 
Скопје“ бр. 12/01). 
 

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 ги 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 
урбанистичи 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 Општина Центар-Скопје“ бр. 12/01). 
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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 „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 Општина Центар-Скопје“ бр. 12/01), 
кои со донесувањето на оваа Одлука стапуваат во сила. 
 

Член 8 
 

За реализацијата 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 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. 
 

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.  
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Член 11 

 

Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Центар-Скопје“. 
 
 
 
 
 
Бр. 08-4160/28                                     Совет на Општина Центар-Скопје 
22.3.2017 година           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
С  к о п ј е                                                    Мирослав Шиповиќ с.р. 
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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 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката 

за поништување на Одлуката за донесување на  
Деталниот урбанистички план  

„Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина 
Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од 

Советот на Општина Центар-Скопје 
 
 
 
 

 
 
Се објавува Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на 
Деталниот урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - 
Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, 
донесена од Советот на Општина Центар-Скопје, 
 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 5-та 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. 
                    
 
 
 
Бр. 09-4160/31                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.3.2017 година                                            на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                     Андреј Жерновски с.р. 
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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 просторно и урбанистичко 
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 
7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 13.6.2013 година и на 
22.3.2017 година, донесе 
 
 

 
 
 

О Д Л У К А 
за поништување на Одлуката за донесување на 

Деталниот урбанистички план „Централно зеленило 
покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје 

бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од 
Советот на Општина Центар-Скопје 

 
 
 
 

 
Член 1 

 
Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Централно 
зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје бр. 
07-6530/12 од 13.9.2012 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 Детален урбанистички план на 
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. 
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Член 3 
 
Со оваа Одлука се поништува Одлуката за донесување на Деталниот 
урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ 
- Општина Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од 
Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-
Скопје“ бр. 9/2012). 
 
 

Член 4 
Одлуката од член 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 Деталниот 
урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ 
- Општина Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 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 член 51 од Уставот на Република Македонија 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 на Деталниот урбанистички план „Централно 
зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје      
бр. 07-1250 од 6.7.2004 година, донесена од Советот на Општина Центар-
Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/04). 
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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 Деталниот 
урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ 
- Општина Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година и да го вратат 
во употреба претходниот Детален урбанистичи план „Централно зеленило 
покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-1250 од 
6.7.2004 година, донесен од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен 
гласник на Град Скопје“ бр. 8/04). 
 

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 Деталниот урбанистички план од член 2 од оваа 
Одлука и да ја обезбеди картираната подлога од претходниот Детален 
урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ 
од член 4 од оваа Одлука, кој со донесувањето на оваа Одлука влегува во 
сила. 
 

Член 8 
 
За реализацијата на оваа Одлука и за спроведувањето на Деталниот 
урбанистички план од член 4 од оваа Одлука 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 постапките 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“. 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-4160/30                                     Совет на Општина Центар-Скопје 
22.3.2017 година           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
С к о п ј е                                                     Мирослав Шиповиќ с.р. 
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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 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 бр. 07-9816/8 од 21.12.2012 година, 

донесена од Советот на Општина Центар-Скопје 
 
 
 

 
 
 
Се објавува Одлуката за поништување на 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, 
 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 5-та 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. 
                    
 
 
 
Бр. 09-4160/33                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.3.2017 година                                            на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                     Андреј Жерновски с.р. 
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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 просторно и урбанистичко 
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 
7.06.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 13.6.2013 година и на 
22.3.2017 година, донесе 
 
 

 
 

О Д Л У К А 
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 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. 
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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. 07-9816/8 од 
21.12.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје 
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 17/12). 
 
 

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. 07-9816/8 
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 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 28.6.2012 година, донесена од 
Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-
Скопје“ бр. 7/12). 
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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 ги 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 28.6.2012 година 
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 7/12). 

 
 

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 изменувањата и дополнувањата 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 реализацијата 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. 
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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. 
 

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“. 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-4160/32                                     Совет на Општина Центар-Скопје 
22.3.2017 година           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
С к о п ј е                                                     Мирослав Шиповиќ с.р. 
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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 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката 

за поништување на 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 
 
 
 

 
 
Се објавува Одлуката за поништување на 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, 
 
 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 5-та 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. 
                    
 
 
 
 
 
Бр. 09-4160/35                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.3.2017 година                                            на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                     Андреј Жерновски с.р. 
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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 просторно и урбанистичко 
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 
7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 13.6.2013 година и на 
22.3.2017 година, донесе 
 
 

 
О Д Л У К А 

за поништување на 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 
 

 
 
 
 

Член 1 
 
Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Детален 
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, 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 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. 
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Член 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 Центар-Скопје“ бр. 4/12). 
 

Член 4 
 
Одлуката од член 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 се 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 член 51 од Уставот на Република Македонија 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 „Голем ринг - Јужен дел - Исток“ - Општина Центар-
Скопје бр. 07-3756/28 од 24.9.2011 година, донесена од Советот на Општина 
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 10/11). 
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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 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). 
 

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 изменувањата и дополнувањата 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 „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 стапуваат во сила. 
 

Член 8 
 
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. 
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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. 
 

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 што 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“. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-4160/34                                     Совет на Општина Центар-Скопје 
22.3.2017 година           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
С  к о п ј е                                                    Мирослав Шиповиќ с.р. 
 


