
Исцртувањето на тополошки правилен урбанистички план подразбира придржување на 

неколку едноставни правила: 

1. површините од ист вид (на пример градежни парцели) да не се преклопуваат, 

2. кога површините се една до друга, да се допираат по целата граница со соседните без 

да има празнини, 

3. да бидат нацртани со затворена поли-линија која што нема двојни сегменти, т.е. не се 

преклопува самата со себе. 

Овие правила важат за површините за градба, градежните парцели, блоковите и опфатите на 

урбанистички планови од било кое ниво. 

За да се исполнат овие правила, потребно е да се внимава при цртањето, и следново упатство 

има за цел да предложи еден од наједноставните начини на кои тоа се постигнува. 

Примерот е направен врз дел од детален урбанистички план со потребните елементи за 

објаснување: 

 

 

Почнувајќи од највисокото хиерархиско ниво, прво се исцртува опфатот на планот. Точната 

позиција на линијата која ја претставува границата на опфатот е податок кој ќе се добива од 

Регистарот на градежно земјиште пред да се почне со цртањето. 

Како и сите останати површини понатаму во хиерархијата,  и таа задолжително треба да биде 

затворена поли-линија. 



 

Следно е исцртувањето на блоковите, доколку ги има. (Ако има поделба на блокови, тогаш  

збирот на површините на блоковите во опфатот на планот мора да биде идентичен со 

површината на опфатот, или, со други зборови кажано, потребно е потполно да го исполнуваат 

опфатот. Едноставен начин да се направи тоа е со употребата на командата BOUNDARY со 

следниве чекори. Се исклучуваат сите останати слоеви освен слојот со опфатот на планот и 

слојот за исцртување на блоковите. Се исцртува помошна линија (една или повеќе, по потреба) 

со која се определува каде се разместени блоковите: 

 

 

Откако е нацртана таквата линија се повикува командата Boudary: 



 

Со оваа команда, се кликнува во секое од полињата што треба да бидат засебни блокови. По 

завршувањето на командата (откако се кликнало во секое од полињата) се завршува 

командата и резултатот се онолку затворени поли-линии колку што полиња имало во опфатот 

и сите помеѓу себе се допираат по целата должина на своите граници. На крајот на овој процес 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО се бришат сите помошни линии со кои биле дефинирани полињата. Она што 

останува е: 

 

 

Секој од блоковите добива анотација за номенклатура – текстуален податок за 

идентификација: 



 

 

Следен чекор е исцртувањето на регулациските линиии кои претставуваат граници помеѓу 

градежното земјиште за јавна употреба и парцелираното градежно земјиште за поединечна 

изградба. ВНИМАНИЕ: Сите јавни површини (зеленило, пешачки патеки, јавни паркинзи и сл.) 

треба да останат надвор од затворените регулациски линии. Ова е особено важно и мора да се 

почитува, бидејќи една од системските проверки во Регистарот за градежно земјиште ќе биде 

споредувањето на збирот од површините на градежните парцели во една затворена 

регулациска линија со површината од таа затворена регулациска линија. Оваа споредба треба 

да даде резултат дека се еднакви за да може да продолжи постапката. 

 

 



Откако се дефинирани регулациските линии, повторно со помошни линии се определуваат 

полиња што ќе станат посебни градежни парцели. Особено треба да се внимава да се 

поклопуваат со границите помеѓу катастарските парцели од геодетската подлога. По 

поставувањето на овие помошни линии се исклучуваат сите слоеви освен оној за 

регулациската линија и слојот во кој ќе ги исцртаме градежните парцели: 

 

 

Повторно, со командата Boundary, ќе кликнеме во секое од полињата за да ги добиеме 

градежните парцели како затворени поли-линии. По завршувањето на командата и 

бришењето на сите помошни линии, како резултат добиваме идеално споени полигони по 

сите тополошки правила: 

 



Цртањето на површините за градба кои што се допираат до било која од страните на својата 

градежна парцела продолжува по ист начин. (Оние површини кои се во парцелата без да се 

допираат до границите, може да се исцртаат независно – во примерот на сликата има три 

претставени со подебела црна линија на следнава слика). Значи, прво се цртаат помошни 

линии за поставеноста на површините за градба: 

 

 

Ја повикуваме командата Boundary и кликнуваме поединечно во секое од полињата што сме 

ги дефинирале со помошните линии. Резултатот е како и претходно, идеално споени, без 

преклопи и без празни места распоредени површини за градба кои потполно се содржат во 

своите градежни парцели: 

 



Вака нацртаните полигони од сите слоеви ги задоволуваат потребните тополошки правила: 

 

 

Последното што е потребно за Регистарот на градежно земјиште е поставувањето на 

анотациите во градежните парцели. Потребно е секоја од поединечните анотации, со својата 

дефинирачка точка (grip) да биде поставена во внатрешноста на површината за градба. Ова е 

потребно заради тоа што на тој начин ќе биде точно преземена информацијата за 

идентификација на секоја парцела: 

 

 



Останатите елементи од деталниот урбанистички план не се предмет на проверки од системот 

на Регистарот на градежно земјиште во овој момент. 

 

 

 


