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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. 
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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.    
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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).
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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)
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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
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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.
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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
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