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СИСТЕМ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ПРОСТОРОТ И ВИДОВИ ПЛАНОВИ

Системите на планирање на просторот и видовите на планови се резултат на карактерот на 
системот на планирање, на неговиот историскиот развој и традиција, како и на административно-
територијалното уредување на земјите.

Најчесто, постојат три нивои на плански документи: 
- планови на национално ниво, 
- планови на регионално ниво и 
- планови на локално ниво. 



Сл. 1 Видови на плански документи на национално ниво во некои 
од европските земји
(Преземено од Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial 
Planning Systems in Europe, 2018)
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Во земјите на Европската унија не постои воедначен систем на планирање на просторот и видови на плановите. 
Иако во секоја од земјите членки постои систем на планирање на просторот и сите земји ги контролираат развојот 
на просторот, промената на намената на земјиштето и на градбите преку хиерархија на инструменти кои опфаќаат 
повеќе нивои на власт, во суштина, помеѓу инструментите што се применуваат постои значителна разноликост.

Заедничко за сите нив е разбирањето на планирањето како процес на поттикнување на развојот при 
користење на просторот и усогласување на различните интереси поврзани со него, на начин кој би требало да 
овозможи врамнотежен развој со заштита на земјиштето како јавен интерес.
Одржливиот развој, заштитата на околината, активното учество на јавноста во процесот на планирањето, 
инфраструктурниот и економскиот развој се среќаваат како заеднички цели на планирањето кои ги земаат 
предвид ЕУ директивите и ЕУ политиките во областите поврзани со планирањето на просторот.

Сл. 2 Видови на плански документи на локално ниво во некои од 
европските земји
(Преземено од Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial 
Planning Systems in Europe, 2018)
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Од сликите произлегува заклучокот дека во сите земји на локално ниво се донесуваат регулаторни планови, 
додека на национално ниво документите во голем број земји имаат само стратешки или рамковни елементи за 
просторниот развој, без да се тие регулаторни документи. Сепак, има земји кај кои постојат документи на 
национално ниво кои се регулаторни, односно прецизно ги регулираат аспектите на просторниот развој. 

Начелно, постојат земји кои имаат т.н. дискрециони системи на планирање  и земји кои имаат регулаторни 
системи на планирање. Кај првите планските документи имаат насочувачка, но не и обврзувачка улога, а во 
процесот на уредување на просторот постојат дискрециони права на локалната самоуправа, која врз основа на 
дефинирани правила на одлучување ја има дискрецијата да донесува одлуки во секој конкретен случај.
Кај вторите системи, плановите имаат обврзувачка улога и само врз основа на нивните одредби може да 
се реализира развојот на просторот.

Нашиот систем на планирање спаѓа во редот на регулаторните системи на планирање каде различните 
видови планови се хиерархиски подредени и тие мораат да бидат меѓусебно усогласени.



Во нашиот правен систем, просторното и урбанистичкото планирање претставуваат континуиран процес кој 
се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план, урбанистички планови и 
различни видови урбанистичка документација, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот 
и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.
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Според постојниот закон за просторно и урбанистичко планирање во урбанистички планови се вбројуваат:  
- ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ,

(се уредува просторот на територијата на целата држава) 

- ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН И ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
(се уредуваат градските населби)

- УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 
(се уредуваат селските населби)

- УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
(се уредува територија вон населените места)

- УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 
(се донесува за подрачја и градби од државно значење) 

Покрај плановите, со законот се предвидува постење и на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ кој претставува 
планско-проектна документација со кој се врши разработка и спроведување на плановите. Со законот се 
предвидени повеќе видови урбанистички проекти: 

1. урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште,
2. урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба,
3. урбанистички проект за стопански и индустриски намени,
4. урбанистички проект за инфраструктура,
5. урбанистички проект за село,
6. урбанистички проект со план за парцелација.
7. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план*

Со ваквата поделба на плановите се покриени сите случаи на планирање за различни просторни целини.

* урбанистички проект со кој не се разработува урбанистички план туку служи за уредување на земјиште и поединечни градби и инфраструктури од државно и 
локално значење вон населени места и вон опфат на урбанистички планови

Урбанистички планови

Урбанистички проекти  



Во нашиот правен систем, просторното и урбанистичкото планирање претставуваат континуиран процес кој 
се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план, урбанистички планови и 
различни видови урбанистичка документација, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот 
и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.
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Еден од основните принципи на планирањето на просторот е дека просторниот план и урбанистичките планови 
континуирано меѓу себе се усогласуваат и дополнуваат.

Плановите се донесуваат за одреден плански период кој служи како основа за формулирање на потребите во 
планскиот период и изготвување на планската програма.
Како илустрација ќе наведеме дека планскиот период за кој се донесува:
- просторниот план е 15 години,
- генералниот урбанистички план е 10 години, а 
- деталниот урбанистички план е 5 години. 

Заради принципот на континуитет во планирањето, донесените планови важат до донесување на нов план за 
предметниот простор. 

Според постојниот закон за просторно и урбанистичко планирање во урбанистички планови се вбројуваат:  
- ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ,

(се уредува просторот на територијата на целата држава) 

- ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН И ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
(се уредуваат градските населби)

- УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 
(се уредуваат селските населби)

- УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
(се уредува територија вон населените места)

- УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 
(се донесува за подрачја и градби од државно значење) 

Урбанистички планови



ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКАТА се донесува за територијата на целата држава и претставува 
стратегија за просторен развој на Републиката, која дава насоки за намената, користењето, заштитата, 
организацијата, уредувањето и управувањето со просторот на Републиката.
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Просторниот план на Републиката содржи: 
- основна намена на земјиштето, 
- насоки за уредување и користење на просторот, 
- просторна разместеност на градбите од стопанството и нестопанството, 
- мрежа на населени места, просторна разместеност на сообраќајна и друга инфраструктура, 
- стратешка проценка на влијанијата врз животната средина, 
- насоки и мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата, 
- мерки за заштита на недвижното културно наследство, мерки за заштита од воени разурнувања, 
- мерки за заштита од природни и технолошки катастрофи и хаварии, 
- параметри за спроведување на планот и соодветни графички прикази.

http://app.gov.mk/?spatialplaning=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8



Просторниот план на Републиката се разработува преку: 
- просторен план на регион, (за географска, економска или функционална целина утврдена со ПП)
- просторен план на општина, 
- општините на градот Скопје и на градот Скопје и просторен план за подрачје од посебен интерес за 

Републиката (за национален парк, акумулација, подрачје со обемна експлоатација на минерални суровини, 
инфраструктурни и сообраќајни коридори, енергетски производни објекти и системи, мелиорациони и други 
системи итн.) 

Овие планови се изработуваат согласно Просторниот план на Републиката и содржат: насоки за намена на 
земјиштето и користењето на просторот, просторна разместеност на населените места и зоните од стопанска и 
нестопанска дејност, сообраќајна и друга инфраструктура, стратешка процена на влијание врз животната 
средина, плански мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата, мерки за заштита на 
недвижното културно наследство, мерки за заштита од воени разурнувања, мерки за заштита од природни и 
технолошки катастрофи и хаварии, параметри за спроведување на планот и соодветни графички прикази. 
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http://app.gov.mk/?spatialplaning=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) се донесува за населено место град утврдено со закон. Во Република 
Македонија постојат 34 градови. 
Генералниот урбанистички план содржи:
- граница на планскиот опфат која претставува граница на градот,  
- граници на плански опфати на деталните урбанистички планови, 
- граници на зони според намената на земјиштето, 
- намена на земјиштето со процентуална застапеност на површините на различни класи на намени, 
- режим на градење и употреба на градежното земјиште, 
- генерална регулација со регулациски план со кој се уредува примарната сообраќајна мрежа и водовите 

и објектите на примарните мрежи на сите инфраструктури со нивелмански решенија, 
- регулациски план со регулациони линии со кои се уредува секундарната сообраќајна мрежа таму каде 

што тоа е неопходно за спроведување на генералниот урбанистички план,
- општи и посебни услови за просторен развој, 
- класи на намени, 
- параметри за спроведување на планот, 
- плански услови за детално планирање на просторот, 
- процентуална застапеностна површините под зеленило и 
- други одредби и податоци потребни за планските решенија.

Покрај ова генералниот урбанистички план предвидува и содржи мерки за заштита на природата, природното 
наследство и животната средина, мерки за справување со климатските промени, мерки за справување со отпад, 
мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот, мерки за заштита од разурнувања, мерки за заштита 
на недвижното културно наследство, мерки за озеленување на населбите и животната средина и други мерки со 
кои ќе се остварат поставените цели на планирањето. 

Урбанистичките планови, се донесуваат за населени места и за простори вон населените места. 
Урбанистичките планови содржат текстуален дел (со услови и одредби за развој), графички приказ на планските 
решенија и нумерички дел со билансни показатели за планските решенија . 



Приказ на синтезниот план на Генералниот урбанистички план на Скопје за планскиот период  2012-2022 година
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ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН се донесува за плански опфат, за кој е донесен генерален урбанистички план, 
односно за опфат кој е во рамките на генерален урбанистички план. Границите на деталниот план се утврдени во 
генералниот урбанистички план и тој служи за негово разработување и спроведување.
Деталниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како 
и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

Деталниот урбанистички план содржи: 
- граница на планскиот опфат, 
- детална регулација со регулаторни линии, 
- парцелација на градежното земјиште, 
- намена на земјиштето и градбите, 
- детални површини и услови за градење определени со градежни линии, 
- максимална височина на градбата, 
- планско решение на секундарната сообраќајна мрежа и плански решенија на секундарните 

инфраструктурни мрежи со условите и начинот на приклучување на секоја градежна парцела на   
секундарните инфраструктурни мрежи, 

- општи и посебни услови за изградба, 
- развој и користење на земјиштето и градбите, 
- максимален дозволен процент на изграденост и коефициент на искористеност на градежното земјиште  

за секоја градежна парцела, 
- минимален процент на озеленетост на секоја градежна парцела и 
- други одредби и податоци потребни за планските решенија.

Покрај ова деталниот урбанистички план содржи и мерки за заштита на природата, природното наследство и 
животната средина, мерки за справување со климатските промени, мерки за справување со отпад, мерки за 
одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот, мерки за заштита од разурнувања, мерки за заштита на 
недвижното културно наследство, мерки за озеленување на населбите и животната средина и други мерки со кои 
ќе се остварат поставените цели на планирањето. 
Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со параметрите 
предвидени со генералниот урбанистички план.

Оние кои сакаат да се запознаат подетално со содржината на останатите планови и урбанистички проекти, тоа можат да го направат со 
увид во текстот на Законот за урбанистичко планирање објавен во Сл. весник на РСМ бр. 32/2020 година



Приказ на синтезниот план на детален урбанистички план со табеларен приказ
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неговото следење и следењето на 

промените во просторот
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 
неговото следење и следењето на 

промените во просторот
Спроведувањето на планот се врши преку инструментот, извод од план, во кој се наведени сите 
елементи кои се предвидени со урбанистичкиот план за изградба на конкретна парцела 
оформена со планот.

Извод од урбанистички план е копија од графичкиот и текстуалниот дел на планот (гуп, дуп итн.) и 
препис на одредбите за реализација на истиот, кој може да се однесува на една или повеќе 
градежни парцели, или на целиот план, во зависност од потребите за кој истиот се издава.

*Во случаите кога со планот е предвидено за одредена парцела да се изработи урбанистички проект, тогаш 
изводот од планот служи како основа за изработка на идејни проекти на сите објекти предвидени во парцелата и 
сообраќајно и друго уредување на градежното земјиште во рамките на парцелата.



Приказ на содржините кои ги овозможува системот на е-урбанизам за реализација на законски 
предвидените постапки во урбанистичко планирање. 

УП2
Системот е-урбанизам е информациски систем за водење на целата постапка на изработување, 
донесување и спроведување на плановите. Тој е составен од техничка опрема, бази на податоци 
и софтверска програма како единствен централен систем за поврзување на корисниците, 
односно учесниците во процесот.

За согледување на планските можности за уредување на конкретен простор, секое правно и 
физичко лице може да добие извод од урбанистички план, по поднесено барање во електронска 
форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма до надлежниот орган 
на донесувачот на планот.



Изводот од генерален урбанистички план содржи копија од графички прилог (синтензен план) 
и копија од текстуален дел (општите и посебните услови за просторен развој, параметри за 
спроведување на планот, плански услови за детално планирање на просторот, мерките за 
заштита на културното наследство, природата и животната средина и мерките за заштита од 
разурнување и друго), за конкретен простор кој е дел од генералниот урбанистички план. 
Изводот е потребен за изготвување на детални урбанистички планови, во рамките на планскиот 
опфат на генералниот урбанистички план, како начин на спроведување на генералниот 
урбанистички план.    

УП2

Пример на извод од Генерален урбанистички план 



Изводот од детален урбанистички план со кој е формирана градежна парцела, содржи копија
од графички прилог (синтензен план) и копија од текстуален дел (општите и посебните услови за
градење) во кој се прикажани урбанистичките параметри за конкретната градежна парцела, мерки
за заштита на културно наследство според заштитно-конзерваторските основи доколку во
конкретната градежна парцела постои недвижно културно наследство, како и податоци за
постојната инфаструктура и инсталации (водовод, канализација, електрично напојување, а 
доколку има и приклучоци за топловод и гасовод).

УП2

Приказ на извод од Детален урбанистички план 



Графичкиот прилог на изводот од планот во кој е 
прикажана ориентационата површина за градење 
во рамките на градежната парцела (шрафирана 
површина определена со градежна линија и со 
котирани растојанија до границата на парцелата 
и регулационата линија)

УП2

Приказ на општите архитектонско урбанистички услови во 
изводот од планот со кои се дефинирани намената, 
процентот на изграденост, коефициентот на искористеност и 
сите останати елементи утврдени во планот кои мораат да се 
почитуваат при изработка на идејните проекти за објектите и 
уредувањето на парцелата.



Приказ на разработен ситуациониот план како 
дел од архитектонско - урбанистичкиот проект, 
каде е позиционирана конкретната локација на 
објектите и уредувањето на парцелата

УП2



Изведувањето на градбата може да започне со издавањето на одобрение за градење. За 
добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува барање до надлежниот орган кое ги 
вклучува следните документи:
- извод од детален урбанистички план или друг соодветен урбанистички план заверен од   

надлежен орган;
- архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со   
урбанистичкиот план е предвидена изработка на овој проект;

- основен проект во три примероци со извештај за ревизија на основниот проект;
- доказ за право на градење и
- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште  

Дел од целината на процесот на урбанистичко планирање се и следењето на спроведувањето, 
изменувањето и дополнувањето на плановите.
Заради ефикасно спроведување на политиката на урбанистичко планирање и уредување на 
просторот, како и за потребите на изработувањето, донесувањето, спроведувањето и следењето 
на спроведувањето на урбанистичките планови, треба да постои информациски систем за 
урбанистичко планирање и уредување на просторот кој ќе обезбеди услови за стручно и 
аналитичко следење на спроведувањето на плановите и континуирано следење и анализа на 
степенот и начинот на реализација на плановите и состојбата во просторот.

Постоењето на ваквиот информациски систем ќе овозможи постојан увид во степенот на 
спроведување на плановите и во состојбата на просторот, како основа на програмата за 
изработка и донесување на урбанистички планови што ја носат соодветните органи, во најголем 
број случаи, органите на локалната самоуправа.

УП2



Годишен извештај за спроведување на Просторниот план 
изработен од Агенцијата за планирање на просторот

Графички прилог за состојбата на донесени урбанистички планови и 
планови во процедура на изработка/донесување на целата територија 
на државата, како една од содржините во Извештајот

УП2
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