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Најголемиот број дефиниции на урбанизмот/урбанистичкото планирање ја потенцираат 
токму врската со јавниот интерес:   

Теоретска и практична дејност чија цел е преуредување на старите и изградба на нови 
градови и населби како плански организирани целини, а според естетските, хигиенските и 
практичните потреби на жителите Мала енциклопедија Просвета

Систематски развој на нови градски подрачја или обнова на постојни градски подрачја со 
цел да се подобрат условите на живеење   Random House Word Menu

Управување со градовите најчесто со цел да се избегнат или намалат вообичаените 
урбани проблеми како што се пропаѓање на градски делови, пренаселеност, сообраќајни и 
други видови на преоптеретеност Oxford Dictionary of Geography

Дејност чија цел е подобрување на градската средина и постигнување на определени 
социјални и економски цели Britannica Concise Encyclopedia 
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Современото урбанистичко планирање 
е произлезено од потребата за заштита 
на јавниот интерес, првенствено во 
сферата на јавното здравје, како 
последица на сознанието од втората 
половина на 19 век, дека нехигиенските 
услови за живеење имаат непосредно 
негативно влијание врз здравјето на 
жителите. На пример, во Велика 
Британија со донесувањето на Public 
Health Act во 1875 година се 
овозможило утврдување на минимални 
критериуми за подобрување на 
состојбата во постојните и новите 
градски делови. 

London Building Act од 1894 година ги 
ставил под јавна контрола оформувањето 
на улиците, поставувањето на објектите, 
отворениот простор околу нив и нивната 
висина. 

Првиот закон во Велика Британија во кој се 
користи терминот урбанистичко планирање е 
донесен во 1909 година (Housing, Town Planning 
etc. Act). Во истата година во Ливерпул е 
отворен првиот факултет за урбанистичко 
планирање (Department of Civic Design), чие 
име укажува на иницијалната грижа на 
професијата за јавниот домен. 
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Во процесот на развој на нови и обнова на постојните градски подрачја, чија цел е 
подобрување на условите за живот во градовите, урбанистичкото планирање има задача 
да го штити јавниот интерес, истовремено создавајќи оптимални услови за реализација на 
посебните интереси на различните општествени групи и поединци.

Елементи на јавниот интерес кои треба да се задоволат низ процесот на урбанистичко 
планирање:
- здрава и безбедна средина;
- комфор;
- ефикасност;
- заштеда на енергија;
- квалитет на животната средина;
- социјална еднаквост и 

право на избор;
- квалитет на општо добро (привлечност/удобност во користење на просторот).
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- заштита од несреќи; 
- одржување на хигиената; 
- осветлување и проветрување; 
- заштита од прекумерна бука; 
- заштита од загадување на воздухот, 
водите и почвата; 

- обезбедување на соодветна 
приватност; 

- заштита на семејниот и јавниот 
живот од морални хазарди

Потребно е фокусирање на 
оптимуми повеќе отколку на 
минимуми.
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- локациски фактори; 
- густина и интензитет на користење на земјиштето;
- сообраќаен систем.
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- висина на јавните трошоци; 
- достапност: време / дистанци

- поврзан со аспектите на ефикасност; 
- рационално користење на ресурсите; 
- обновливи извори на енергија 
(потенцијална нафтена криза) 
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- здрава животна средина 
- заштита на сите заедници

- значи елиминирање на пречките и создавање на 
еднакви услови за сите корисници на просторот 
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како привлечност/удобност 
во користење на просторот
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- се однесува пред сé на обликовните аспекти на 
физичката структура на градот, на естетските  
вредности на просторот и на удобноста при  
неговото користење



Според нашето законодавство урбанистичкото планирање е работа од јавен интерес која 
се темели на следните начела:

- рамномерен просторен развој;
- рационално уредување и користење на просторот;
- услови за хумано живеење и работа на граѓаните;
- надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет;
- одржлив развој;
- заштита и унапредување на животната средина и природата;
- заштита на недвижното културно наследство;
- заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи
и хаварии;

- јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите.

Во овој контекст, способностите кои треба да ги поседува урбанистот опфаќаат:

- способност за сеопфатно сфаќање на состојбите;
- техничка компетентност;
- коректност;
- способност за поттикнување на консензус;
- визионерство;
- иновативност.
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