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Систем на планирање на просторот и видови планови

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со 
изработување, донесување и спроведување на 

- просторен план,
- урбанистички планови, 
- урбанистичко-планска документација и 
- урбанистичко-проектна документација, 

со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и природата.

Во нашиот систем на планирање на просторот постојат следните видови планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) Урбанистички планови:
- генерален урбанистички план,
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.

Просторен план е план за намена и користење на просторот на територијата на РМ.

Урбанистички план е план за уредување и користење на просторот во рамките на 
планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. 

Просторниот план на Република Македонија и урбанистичките планови континуирано меѓу 
себе се усогласуваат и дополнуваат.

Просторниот план на Република Македонија, урбанистичките планови, урбанистичко-
планската документација и урбанистичко-проектната документација задолжително се 
донесуваат и спроведуваат.
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Планирањето на просторот се врши за период од најмалку: 
- петнаесет години за Просторен план на Републиката, 
- десет години за генерален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички 
план вон населено место и 
-пет години за детален урбанистички план.

Просторен план важи до донесување на нов просторен план, а урбанистички план до 
донесување на нов урбанистички план.

Просторниот план на Републиката се донесува за територијата на целата Република и 
претставува стратегија за просторен развој на Републиката, која дава насоки за намената, 
користењето, заштитата, организацијата, уредувањето и управувањето со просторот на
Републиката.

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.
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Просторниот план на Републиката се разработува преку просторен план на регион, 
просторен план на општина, на општина на градот Скопје и на градот Скопје и просторен 
план за подрачје од посебен интерес за Републиката.

Просторен план за регион се изработува за подрачје кое претставува географска, 
економска или функционална целина утврдена со Просторниот план на Републиката. 

Просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на градот Скопје се 
изработува за подрачјето на општината и за подрачјето на градот Скопје. 

Просторен план за подрачје од посебен интерес за Републиката се изработува за
национален парк или друга категорија на заштитено подрачје, акумулација или изворник на 
вода, подрачје со обемна експлоатација на минерални суровини, инфраструктурни и
сообраќајни коридори, енергетски производни објекти и системи, мелиорациони и други
системи и други подрачја од значење за Републиката утврдени со Просторниот план на
Републиката. 

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. 

Просторниот план за подрачје од посебен интерес за Републиката содржи и граници на
земјиштето предвидено за градба и подетални параметри и услови за градби потребни за 
урбанистичко планирање. 
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Генерален урбанистички план се донесува за населено место град утврдено со закон. Во 
Република Македонија постојат 34 градови. 

Генералниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските 
решенија, како и нумерички дел со билансни показатели.

Графичките прикази содржат: 
- граница на планскиот опфат која претставува граница на градот, 
- граници на зони според намената на земјиштето и општиот режим на градење и 

употреба, 
- примарна сообраќајна мрежа со нивелманско решение, 
- примарни водови и градби од сите градски инфраструктури, 
- граници на урбани подрачја за детално планирање на просторот, 
- граници на споменички целини и други заштитени подрачја и 
- други податоци потребни за планските решенија.

Текстуалниот дел содржи: 
- цел и средства на планските решенија, 
- општи и посебни услови за просторен развој, 
- параметри за спроведување на планот, 
- плански услови за детално планирање на просторот, 
- стратешка процена на влијание врз животната средина, 
- мерки за заштита на културното наследство, природата и животната средина, 
- мерки за заштита од разурнувања и 
- други податоци за планските решенија.
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Нумеричкиот дел содржи: 
- нумерички податоци за површините на градежното земјиште, 
- наменска употреба на земјиштето во рамките на регулациона линија, 
- густината и површината на планираната изградба, 
- податоци за инфраструктурните водови и градби и 
- други податоци за планските решенија.

Генералниот урбанистички план, се донесува врз основа на издадени услови за 
планирање на просторот согласно со закон.

Податоците за постојната состојба, можностите за просторен развој и програмските 
проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на генералниот 
урбанистички план, која е прилог на планот.

Генералните урбанистички планови во чиј плански опфат постојат споменици, споменички 
целини, културни предели и други заштитени добра со статус на културно наследство, 
треба да содржат детални параметри за заштита на недвижното културно наследство.
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Детален урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој е донесен генерален 
урбанистички план.

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.

Графичките прикази на планот содржат: 
- граница на планскиот опфат, 
- регулациони линии, 
- парцелација на градежното земјиште, 
- површини за градење на градби определени со градежни линии, 
- максимална висина на градбата изразена во метри до венец, 
- намена на земјиштето и градбите, 
- планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и
- плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациски 

инфраструктури.

Текстуалниот дел содржи: 
- општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите, 
- посебни услови за изградба за поединечни градежни парцели, 
- податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури,
- други параметри за спроведување на планот, 
- мерки за заштита на културното наследство, природата и животната средина, 
- мерки за заштита од разурнувања и друго.
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Нумеричкиот дел содржи: 
- податоци за површините на градежни парцели, 
- планираните површини за градење, 
- максималната висина на градбите изразена во метри до венец, 
- податоци за инфраструктурните водови и градби и друго.

Деталните урбанистички планови во чии што плански опфат постојат споменици, 
споменички целини и други заштитени добра со статус на културно наследство, треба 
да содржат детални параметри за заштита на недвижното културно наследство.

Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со 
генералниот урбанистички план.

Податоците за постојната состојба, можностите за просторен развој и програмските 
проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на деталниот 
урбанистички план, кој а е прилог на планот.
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Урбанистички план за село е урбанистички план кој се донесува за подрачје на населено 
место – село, утврдено со закон. 

Урбанистички план за село содржи графички приказ и текстуален дел. 

Графичкиот приказ содржи: граница на планскиот опфат која претставува граница на 
селото, намена на земјиштето и градбите, планско решение на примарната и секундарната 
сообраќајна мрежа со нивелманско решение, граници на споменички целини и други 
заштитени добра како и други податоци потребни за планските решенија. 

Во графичкиот приказ не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, а 
катастарската парцела претставува градежна парцела. 

По исклучок градежната парцела може да се состои од две или повеќе катастарски 
парцели или во рамки на една катастарска парцела може да се формираат две или повеќе 
градежни парцели или на една катастарска парцела може да се предвидат површини за 
градење на две или повеќе градби, во кој случај градежната парцела и површините за 
градење се утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект. 

Текстуалниот дел содржи: општи услови за градба, развој и користење на земјиштето и 
градбите, податоци за инфраструктурата, детални мерки за заштита на недвижното 
културно наследство според заштитно-конзерваторските основи доколку во планскиот 
опфат постои недвижно културно наследство, мерки за заштита на животната средина и 
природата доколку е спроведена постапка за страте-гиска оцена за влијанието врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето како и други податоци потребни за планските 
решенија.

Податоците за постојната состојба, можностите за просторниот развој и програмските 
проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на урбанистичкиот 
план за село, која е прилог на планот. 
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Урбанистички план вон населено место е урбанистички план кој се донесува за плански 
опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со урбанистички план за село. 

Урбанистички план вон населено место содржи графички приказ и текстуален дел. 

Графичкиот приказ содржи: граница на планскиот опфат, намена на земјиштето и градбите, 
планско решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско 
решение, граници на споменички целини и други заштитени добра како и други податоци 
потребни за планските решенија.
Во графичкиот приказ не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, а 
катастарската парцела претставува градежна парцела. 
По исклучок, градежната парцела може да се состои од две или повеќе катастарски 
парцели или во рамки на една катастарска парцела може да се формираат две или повеќе 
градежни парцели или на една катастарска парцела може да се предвидат површини за 
градење на две или повеќе градби, во кој случај градежната парцела и површините за 
градење се утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект.

Текстуалниот дел содржи: општи услови за градба, развој и користење на земјиштето и 
градбите, податоци за инфраструктурата, детални мерки за заштита на недвижното 
културно наследство според заштитно-конзерваторските основи доколку во планскиот 
опфат постои недвижно културно наследство, мерки за заштита на животната средина и 
природата доколку е спроведена постапка за стратегиска оцена за влијанието врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето како и други податоци потребни за планските 
решенија. 

Податоците за постојната состојба, можностите за просторниот развој и програмските 
проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на урбанистичкиот 
план вон населено место, која е прилог на планот. 

Со урбанистички план вон населено место не може да бидат предмет на планирање градби 
со намена А2 (домување во станбени згради).
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Покрај наведените видови планови, законот  утврдува и посебен вид план наречен 
регулациски план на генерален урбанистички план.

Регулациски план на генерален урбанистички план е план со кој може да се врши 
разработка на плански опфат на генерален урбанистички план, заради утврдување на 
граници за детално планирање. 

Регулациски план на генерален урбанистички план содржи текстуален дел, графички 
приказ на планските решенија на опфатот и нумерички дел со билансни показатели за 
планскиот опфат и за инфраструктурата. 

Графичкиот приказ содржи:

- граница на планскиот опфат која претставува граница на четврт утврдена во 
генерален урбанистички план, 

- граници на блокови кои претставуваат граници на урбани подрачја за детално 
планирање на просторот, 

- граници на зони според намената на земјиштето утврдени во генерален урбанистички 
план, 

- општиот режим на градење и употреба, 

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа со нивелманско решение, 

- примарна и секундарна инфраструктура како и други податоци потребни за планските 
решенија.

...

Регулациски план на генерален урбанистички план како план од пониско ниво, мора да 
биде усогласен со генералниот урбанистички план. 
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Заради уредување на просторот, во зависност од видот на градбата можат да се изработат 
следните видови на урбанистичко-планска документација: 
- локална урбанистичко-планска документација, 
- државна урбанистичко-планска документација, 
- урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, 
- урбанистичко-планска документација за автокамп и 
- урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес.

Локална урбанистичко-планска документација е планска документација со која може да се 
врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон 
планскиот опфат, за градби од втора категорија утврдени со Законот за градење.

Државна урбанистичко-планска документација е планска документација со која може да се 
врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон 
планскиот опфат, за градби од прва категорија утврдени со Законот за градење и со која 
може да се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна 
парцела кој зафаќа подрачје на две или повеќе општини, вон планскиот опфат.

Урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона / авто-камп е планска 
документација со која може да се врши уредување и користење на просторот со 
определување на една или повеќе градежни парцели, во плански опфат и надвор од 
плански опфат, заради формирање на туристичка развојна зона / авто-камп.

Урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес е планска 
документација со која може да се врши уредување и користење на просторот со 
определување на една или повеќе градежни парцели, во плански опфат и вон плански 
опфат, заради изградба на градби од посебен интерес. Градба од посебен интерес за која 
се изработува урбанистичко-планската документација се утврдува со одлука на Владата.
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Видови на урбанистичко-проектна документација се архитектонско-урбанистички проект 
и проект за инфраструктура

Архитектонско-урбанистички проект е урбанистичко-проектна документација кој се 
изработува врз основа на урбанистички планови и урбанистичко-планска 
документација, кога на една градежна парцела во урбанистичкиот план односно 
урбанистичко-планската документација е утврден простор определен со градежни 
линии во кој е дозволено поставување на површини за градење на повеќе градби 
согласно со процентот на изграденост на земјиштето пропишан со стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање и кој се изработува заради формирање на 
градежни парцели при разработка на детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план за вон населено место и урбанистичко-плански документации.

Проект за инфраструктура е урбанистичко-проектна документација која се 
изработува за линиски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за градење, 
како и за инфраструктурни објекти составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел 
претставува линиска инфраструктура, во случаите кога трасата на линискиот 
инфраструктурен објект не е утврдена во урбанистички план.
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Градби од прва категорија се: нуклеарни електрани, термоцентарали и хидроцентрали 
со капацитет од и над 1 МВ, далноводи со напонско ниво од и над 35 КВ, градби за 
производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1 
МW, трафостаници со напонско ниво од и над 10 КВ, нафтоводи, продуктоводи, 
магистрални гасоводи, гасоводни мерни станици, оптички кабли за потребите на 
државните органи, државни патишта, придружно услужни објекти на државни 
патишта утврдени со закон, железнички пруги, железнички станици на железнички 
пруги, аеродроми, депони за неопасен отпад и депони за опасен отпад, брани со 
акумулации, градби за базна и хемиска индустрија, градби за црна и обоена металургија, 
градби за производство на целулоза и хартија, градби за преработка на кожа и крзно, 
градби за преработка на каучук, барут и експлозивна муниција, градби за складирање на 
експлозивни средства, складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со 
капацитет на складирање од и над 1.000 тони градби за санација на свлечишта, градби 
кои би можеле да ја загрозат животната средина, градби за потребите на државните 
органи и агенциите и фондовите основани од РМ, градби за дипломатски и конзуларни 
претставништва и меѓународни организации, технолошки индустриски развојни зони 
формирани од Владата на РМ и градбите во овие зони, градби за вискоко образование, 
опсерватории, национални установи од областа на културата, градби кои 
претставуваат недвижно културно наследство и споменички целини прогласени со 
закон или друг акт за заштита како културно наследство од особено значење или 
значајно културно наследство, меморијални споменици, градби наменети за терцијална 
здравствена заштита, телекомуникациски центри за прием на сателитски сигнали, 
градби за потребите на граничните премини, регионални водоснабдителни и 
канализациони системи со ситеми за пречистување, регионални депонии, жичари, 
градби предвидени на подрачје на две или повеќе општини, градби во кои постојат 
инсталации за производство на топлинска енергија, езерски и речни пристаништа, 
стадиони и спортски сали со капацитет над 10.000 гледачи.
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Градби од втора категорија се: градби наменети за основно и средно образование, 
градби од областа на културата , градби наменети за примарна и секундарна заштита, 
градби за потребите на верските заедници, технолошки индустриски развојни зони 
формирани од правни лица и градбите во овие зони, индустриски градби, стопански 
градби, деловни градби, станбено-деловни градби, градби за индивидуално домување, 
викенд куќи, градби за колективно домување, градби за потребите на агроберзи, 
трговски центри, хотели, рекреативни центри, градби за научноистражувачка дејност, 
катни гаражи, пазари, општински патишта, придружно услужни објекти на општински 
патишта утврдени со закон, електронски комуникациски мрежи и средства, 
термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ, ветерници, градби за 
производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1 МW, 
далноводи со напонско ниво до 35 КВ, трафостаници со напонско ниво до 10 КB, 
складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 
1.000 тони, секундарна гасоводна мрежа, трамвајски пруги, градби за противпожарна
заштита, градби за ветеринарна заштита, детски градинки, градби во подрачје на
национални паркови, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, 
бетонски бази, асфалтни бази, локални водоснабдителни и канализациони системи со 
системи за пречистување, градби кои се во функција на заштита и промоција на 
природното наследство (информативни центри), депонии за интерен отпад (градежен 
шут), објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад, меѓуградски 
автобуски станици, зоолошки градини, стадиони и спортски сали со капацитет под 
10.000 гледачи, отворени спортски игралишта, базени во ниво на теренот за јавна 
употреба, јавни паркови, јавни паркиралишта, и ски лифтови.


