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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ  
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година 

 
 

Член 1 
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија" број 
130/2009, 124/10 и 18/11), членот 2-в се брише. 
 

Член 2 
Членот 57 се менува и гласи: 
“(1) Градби од прва категорија се: нуклеарни електрани, термоцентрали 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, депонии за неопасен отпад 
и депонии 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 Република Македонија, градби за 
дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации, 
технолошки индустриски развојни зони формирани од Владата на Република 
Македонија и градбите во овие зони, градби за високо 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 системи 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. 
(2) 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 
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електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1 МW, далноводи со 
напонско ниво до 35 КВ, трафостаници со напонско ниво до 10 КВ, 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.“ 
 

Член 3 
Локална и државна урбанистичка планска документација со кои се уредува 
користење на просторот во плански опфат, а кои се одобрени до 7 февруари 2011 
година, се применуваат во постапката за издавање на одобрение за градење и 
согласно со истите може да се издаде одобрение за градење. 
Одобренијата за градење издадени согласно со локална и државна урбанистичка 
планска документација со кои се уредува користење на просторот во плански 
опфат, имаат правна сила и можат да се извршуваат, доколку локалната и 
државната урбанистичка планска документација се одобрени до 7 февруари 2011 
година. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија". 
 
 
 


