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Ф10 Урбанистичко планирање 4 200 000 ден 
     1 Изработка на урбанистички планови 3 100 000 ден 
     2 Геодетски услуги (нумерички, ажурирани подлоги и други геодетски 

услуги) 1 000 000 ден 
     3 Комисија за урбанизам 100 000 ден 



 
 
 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
 
Планирани за изработка  се следните планови: 
 
1 Изработка на ДУП за УЕ I - УЗ Васа Кошулчева     43 ha 
 • Се овозможува промена на постоечки Детални урбанистички планови кои се 

од постар датум 
• Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП во УБ 4 и УБ5 
со  основна намена  А- домување 

 

2 Изработка на ДУП за УЕ II - УЗ Родна Ивева 45 ha 
 • Се обезбедува почитување на постојната состојба и можност за  реализација 

на планот. 
• Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП за УБ 13, 
УБ14, УБ15 и УБ16  со  основна класа на  намена  А- домување 
• Добивање на квалитетно сообраќајно решение и овозможување на нови 
површини за паркирање 

 

3 Изработка на ДУП за УЕ III - УЗ Димче Мирчев 41 ha 
 • Потврдување на  постојните објекти на терен  

• Дефинирање на нови површини за градба во УБ 24, Уб25 и УБ26 
 

4 Изработка на ДУП за УЕ IV - УЗ Богдан Каракостев 79 ha 
 • Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП за УБ28, 

УБ29, УБ30 и УБ31 со основна класа на  намена на површина А- домување  
• Потврдување на  постојните објекти  
• Добивање на квалитетно сообраќајно решение и овозможување на нови 
површини за паркирање 

 

5 Изработка на ДУП за УЕ V - УЗ Трајко Панов 25 ha 
 • Почитување на постојната состојба 

• Можност за реализација на планот според потребите на жителите од УБ34 
 

6 Изработка на ДУП за УЕ VI - УЗ 9ти Ноември 22 ha 
 • Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП за УБ 37, со 

основна класа на  намена на површина А- домување  
• Ревизија на старите Детални урбанистички планови 

 

7 Изработка на ДУП за УЕ VII  - УЗ Алексо Демниевски 70 ha 
 • Воспоставување континуитет на планската документација  за  

УБ 38 и УБ 41 
• Ревизија на старите Детални урбанистички планови 
• Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП за УБ 43, со 
основна класа на  намена на површина А- домување  

 

8 Изработка на ДУП за УЕ VIII - УЗ Славе Петков 56 ha 
 Согласно новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање потребни се 

детални урбанистички планови за да се задоволи потребата на граѓаните да 
добијат нови локации за градба кои треба да бидат покриени со детални 
планови до границите на ГУП, а се однесува и на старото градско јадро за кое 
нема Детален урбанистички план во УБ 44, УБ45 и УБ 46 

 

9 Изработка на ДУП за УЕ IX - УЗ Трајко Капчев 65 ha 
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 Согласно новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање потребни се 
детални урбанистички планови за да се задоволи потребата на граѓаните да 
добијат нови локации за градба кои треба да бидат покриени со детални 
планови а се однесува на старото градско јадро за кое нема Детален 
урбанистички план во УБ47, УБ48 и УБ 49 

 

10 Изработка на  ДУП за УЕ X - УЗ Шорка 30 ha 
 Нов Детален урбанистички план за УБ 51  
11 Изработка на  ДУП за УЕ XI - УЗ Керамидна 61 ha 
 • Нов Детален урбанистички план со цел да се почитува сопственост на 

постојната парцелација 
• Дефинирање на нови површини за градба до границите на ГУП за УБ 53, 
УБ55, УБ 56 и УБ 57 со основна класа на  намена на површина А домување  

 

12 Изработка на  ДУП за УЕ XII - УЗ Тунел 36 ha 
 • Со новиот Детален урбанистички план се овозможува почитување 

сопственост на постојната парцелација 
• Планирање на изградба на нови објекти, како и доградби и надградби на 
постоечките во УБ 58 и УБ 59 

 

13 ДУП за УЕ 5 дел од УБ 34  
 . Со новиот ДУП ќе се реши просторот околу градскиот саат.  
14 УПС Горно Оризари  
  Со донесувањето на урбанистички план за село ќе се овозможи просторен и 

квалитетен развој на селото Горно Оризари 
 

15 Oпшти акти за населени места:  
Белештевица 
Ветерско 
Горно Караслари 
Долно Оризари 
Крушје 
Лугунци 
Ново Село 
 ‘Рлевци 
С’лп 
Џидимирци 

 

 Со донесувањето на оваа Одлука ќе се определи планскиот опфат на селата  
со што ќе се задоволи потребата на граѓаните за барање за одобренија на 
градење. Планскиот опфат ќе значи дека овој простор се формира како 
земјиште за градба и ќе се олесни постапката за издавање на одобренија за 
градење како и ќе се забрза процесот на легализација на бесправно 
изградените објекти 

 

 
Плановите од точка 5 од програмата со реден број од 1 до 50 се планови кои се 

започнати со изработка и се во постапка на донесување. Бидејќи нивното донесување ќе 
биде во 2020 год. насловите од истите планови се содржани во програмата за изработка 
на урбанистички планови на Општина Велес за 2020 год. 
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