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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 начинот на применување на 

деталните урбанистички планови 
 
 
 
 
 
Се објавува Одлуката за начинот на применување на деталните 
урбанистички планови, 
 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на петтата вонредна 
седница, одржана на 27.3.2019 година. 
 
 
 
 
 
  
Бр. 09-1485/3                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.3.2019 година                                                на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                           Саша Богдановиќ с.р. 
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Врз основа на член 8 став 1, алинеи 1, 3, 6, 8, 9 и 10 од Уставот на 
Република Северна Македонија, член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 
15, член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002) и член 15 став 1 точка 1 од Законот за 
Градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04 и 
158/11), во врска со член 4, член 41 став 4 алинеја 1 и член 43 став 1 
алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 
163/16), како и член 38 точка 6 и член 47 од Генералниот урбанистички 
план на Град Скопје 2012-2022, а во согласност со член 15 став 1 точка 1, 
член 26 став 1 точка 12 и член 65 став 2 од Статутот на Општина  Центар- 
Скопје, како и член 153 став 1 од Деловникот за работа на Советот на 
Општина  Центар-Скопје на 5. вонредна седница, одржана на 27.3.2019 
година, донесе  
 

ОДЛУКА  
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕ 

НА ДЕТАЛНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

 
Член 1 

Општина Центар-Скопје продолжува да ги применува деталните 
урбанистички планови што се усогласени со Генералниот урбанистички 
план на Град Скопје 2012-2022, како акт од повисоко ниво. 
Со ова се почитуваат законите на усогласеност на деталниот урбанистички 
план со генералниот урбанистички план, но се потенцира потребата за 
почитување на темелните вредности содржани во Уставот на Република 
Северна Македонија, а кои се однесуваат на основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признаени со меѓународното право и утврдени со 
Уставот; владеењето на правото, правната заштита на сопственоста; 
хуманизмот, социјалната правда и солидарноста; локалната самоуправа; 
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето 
на животната средина и на природата. 
 

Член 2 
Деталните урбанистички планови каде што се утврдени неусогласености со 
Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година нема да 
се применуваат. 
Неусогласеностите се утврдени со Записник на Комисијата за урбанизам на 
Општина Центар-Скопје,  формирана  од  Градоначалникот  на  Општина   
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Центар-Скопје со Решение бр. 09-5071/1 од 5.12.2017 година, бр. 09-1743/4 
од 22.3.2019 година. 
Тоа се однесува на следниве детални урбанистички планови: 
1. Централно градско подрачје на град Скопје - Мал Ринг, Општина  Центар-
Скопје изменување и дополнување, за плански период 2012-2017, донесен 
со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-9816/8 на 
21.12.2012 година, 
2. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Голем Ринг 
јужен дел - исток (опфат меѓу улиците: ул. „Васил Аџиларски“, река Вардар, 
бул. „Кочо Рацин“ и ул. „Мирче Ацев“) за плански период 2012-2017, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-9816/10 на 
21.12.2012 година,  
3. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Градска 
четврт Голем Ринг јужен дел – исток за плански период 2011-2016, донесен 
со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-2780/18 на 5.4.2012 
година, 
4. Детален урбанистички план Голем Ринг-запад за плански период 2010-
2015, донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-
5569/18 на 18.7.2012 година,  
5. Урбан блок Пресвета Богородица, за плански период 2004-2010, донесен 
со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-2575/16 на 
20.12.2007 година, 
6. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од 
урбан блок Пресвета Богородица, за плански период од 2012-2017, донесен 
со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-9331/8 на 
10.12.2012 година, 
7. Дел од локалитетот Крњево 1 Урбан блок за плански период 2009-2014, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-422/12 на 
16.2.2010 година, 
8. Крњево 2, за плански период 2011-2016, донесен со Одлука на Советот 
на Општина  Центар-Скопје бр. 07-9816/2 на 21.12.2012 година, 
9. Судска палата, за плански период 2011-2016, донесен со Одлука на 
Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-2138/6 на 31.5.2011 година, 
10. Судска палата 2, за плански период 2010-2015, донесен со Одлука на 
Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-1599/2 на 15.4.2011 година, 
11. Градска четврт Маџир Маало за плански период 2011-2016, донесен со 
Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-5569/16 на 18.7.2012 
година, 
12. Дел од планскиот опфат од Изменување и дополнување на Деталниот 
урбанистички  план  Маџир  Маало и Градска порта Ново Маало за плански  
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период 2011-2016, донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-
Скопје бр. 07-9331/4, на 10.12.2012 година, дефиниран: на североисток со 
бул. „Кузман Јосифовски Питу“; на југоисток со ул. „Никола Карев“; на 
југозапад со ул. „Стале Попов“ и на северозапад со бул. „Крушевска 
Република“,  
13. Локалитет Пролет урбан модул 1, 2, 3 и 4, за плански период 2004-2009, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-1352/5 на 
10.7.2007 година, 
14. Јужен дел на централно градско подрачје, за плански период 2011-2016, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-4459/2 на 
8.6.2012 година, 
15. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Стара 
железничка станица, за плански период 2011-2016, донесен со Одлука на 
Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07- 4616/4 на 18.11.2011 година, 
16. Градска четврт Капиштец локалитет Клинички блок, за плански период 
2012-2017, донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје       
бр. 07-6530/10 на 13.9.2012 година, 
17. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Тасино 
чешмиче 1, за плански период 2011-2016, донесен со Одлука на Советот на 
Општина  Центар-Скопје бр. 07-4414/6 на 18.7.2014 година, 
18. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Тасино 
чешмиче 2, за плански период 2002-2007, донесен со Одлука на Советот на 
Општина  Центар-Скопје бр. 07-205/1 на 5.2.2003 година, 
19. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Градска 
четврт Капиштец локалитет Геолошки завод, за плански период 2001-2016, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-9331/2 на 
10.12.2012 година,  
20. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од 
локалитетот Буњаковец 1 УМ1, УМ2, УМ3, М4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ10, 
УМ11, УМ12, УМ13, УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23, за 
плански период 2011-2016, донесен со Одлука на Советот на Општина  
Центар-Скопје бр. 07-3625/14 на 10.5.2012 година, 
21. Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план 
Буњаковец 1 - дел од Урбан модул 16, за плански период 2011-2016, 
донесен со Одлука на Советот на Општина  Центар-Скопје бр. 07-4616/2 на 
18.11.2011 година, 
22. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Буњаковец 
1- УМ 7, за плански период 2011-2016, донесен со одлука на Советот на 
Општина Центар број 07-2780/20, на 5.4.2012 година, 
 
 



 
28 март 2019 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6                                                     стр. 5 

 
 
23. Детален урбанистички план Буњаковец 1 УМ1, УМ6, УМ7, УМ12, УМ13, 
УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22, УМ23 (важи за блок 17 и дел од блок 16), за 
плански период 2004-2009, донесен со одлука на Советот на Општина  
Центар број 07-466/1, на 18.2.2005 година, 
24. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Буњаковец 
2, за плански период 2011-2016, донесен со одлука на Советот на Општина  
Центар број 07-9331/10, на 10.12.2012 година, 
25. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план „Буњаковец 
2“ УМ1.5, за плански период 2011-2016, донесен со одлука на Советот на 
Општина  Центар број 07-2780/16, на 05.4.2012 година, 
26. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Градска 
четврт Дебар Маало 1, за плански период 2012-2017, донесен со одлука на 
Советот на Општина  Центар број 07-9816/4, на 21.12.2012 година, 
27. Дебар Маало 2, за плански период 2008-2013, донесен со одлука на 
Советот на Општина  Центар број 07-3727/2, на 28.12.2009 година, 
28. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Дебар Маало 
2 Дел од блок 14, за плански период 2010-2015, донесен со одлука на 
Советот на Општина  Центар број 07-2138/4, на 31.5.2011 година, 
29. Централно зеленило покрај реката Вардар-јужен дел (Парк 1), за 
плански период 2011-2016, донесен со одлука на Советот на Општина  
Центар број 07-6530/12, на 13.9.2012 година, 
30. Централно зеленило покрај река Вардар-Парк 2, за плански период 
2008-2013, донесен со одлука на Советот на Општина Центар-Скопје број 
07-387/24, на 27.02.2009 година.  
  

Член 3 
Нема да се применуваат деталните урбанистички планови како планови од 
пониско ниво, а кои не се усогласени со важечкиот Генерален урбанистички 
план на Град Скопје 2012-2022 во однос на нумеричките податоци за 
површините на градежното земјиште (бруто развиената површина, 
максимална дозволена нето густина на населеност ж/ха, максимален 
дозволен број на жители односно корисници на четврта) наменската 
употреба на земјиштето во рамките на регулационата линија, густината и 
површината на планираната изградба, податоците за инфраструктурата 
како и други податоци кои се составен дел на нумеричкиот дел на 
Генералниот Урбанистички план.  
 

Член 4 
СЕ ПРЕКИНУВААТ сите постапки кои се доставени преку електронскиот 
систем е-дозволи и се однесуваат на издавање одобренија за подготвителни  
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работи и постапки за издавање на решенија за градење кои се во границите 
на урбанистичко-планските документации опфатени во деталните 
урбанистички планови наведени во член 2 на оваа одлука. 
Сите отпочнати постапки пред 27.12.2017 година и постапките за кои веќе 
се издадени одобренија за градење, врз основа на деталните урбанистички 
планови од член 2 на оваа Одлука, може да продолжат. 

Член 5 
Оваа одлука не се однесува на барање за одобрение за реконструкција, 
барање за одобрение за адаптација, барање за одобрение за пренамена и 
барање за издавање на решение за измени во тек на градба.  
Оваа одлука не се однесува на изградба и реконструкција на подземни 
инфраструктурни системи и инсталации. 

 
Член 6 

Неприменувањето на деталните урбанистички планови ќе важи се до 
донесување на нови детални урбанистички планови за соодветниот плански 
опфат. 
 

Член 7 
Со оваа Oдлука престанува да важи Одлуката за запирање на 
спроведувањето на деталните урбанистички планови број 08-5438/12 од 
13.12.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина  Центар 
Скопје“ број 20 од 14.12.2018 година, донесена од Советот на Општина  
Центар. 
 

Член 8 
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 
  

 
Бр. 08-1859/2                                       Совет на Општина Центар-Скопје 
27.3.2019 година                                                 Претседател 
С к о п ј е                                                  Јана Белчева Андреевска  
 

 
 
 
 
 
 

 


