МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 50, став 2 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05),
министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДБИ ПО ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ
НА ГРАДБИ

Член 1
Со овој правилник поблиску се определуваат градбите од прва, втора, трета, четврта и петта категорија.

Член 2
Градби од прва категорија се:
- нуклеарни централи со придружни објекти и објекти за производство и складирање на радиоактивни
материјали;
- термоцентрали со сите придружни објекти;
- центри за истражување со сите придружни објекти;
- телекомуникациски системи (меѓумесни и меѓународни капацитети, базни станици за мобилна телефонија,
радио и ТВ предаватели, сателитски центри и објекти за радио и ТВ);
- објекти за производство и преработка на нафта и нафтени деривати, нафтоводи и продуктоводи со придружни
објекти (вентилски станици, приемни терминали и неопходните електрични и телекомуникациски инсталации);
- магистрални гасоводи со сите придружни објекти (ГМРС, МРС и неопходните машински и електрични
инсталации);
- автопат, магистрален пат со сите придружни објекти: мостови, вијадукти, надвозници, подвозници, клучки,
пропусти, бензиски пумпи, мотели и автокампови, наплатни станици, автосервиси, одморалишта, автобуски
стојалишта, паркиралишта, бази за одржување и пунктови за одржување на патиштата и бази за помош и
информации на патиштата (АМСМ, Здружение на возачи и др.);
- главни пруги со сите придружни објекти, постројки и уреди, вброени како железничка инфраструктура, освен
индустриските колосеци;
- аеродроми за меѓународен и внатрешен сообраќај и спортски аеродроми со придружни објекти (пристанишна
зграда, контролна кула, писта, хангари, магацини, резервоари за гориво, простор за паркирање на авионите,
паркиралишта за лесни возила и автобуси и сите неопходни инфаструктурни објекти - електрика,
телекомуникации, водовод и канализација);
- брани со сите придружни органи на браната и акумулациите во функција на истите;
- хидроелектрани над 10 МВт со сите придружни објекти;
- далноводи со напонско ниво над 110 кВ;
- депонии за опасен отпад и објекти за уништување на штетни и опасни материи со сите придружни објекти и
инсталации и
- индустриски градби во чиј технолошки процес се појавува опасен отпад (хемиска индустрија, градби за
производство на метали и неметали, коксари, градби за производство на: целулоза, оловни акумулатори,
пестициди, бои и лакови, азбест и азбестни производи, цемент, вар, дрвен јаглен, стакло и стаклена волна,
капацитети за преработка на кожа, производство на барут и експлозивна муниција и др.).

Член 3
Градби од втора категорија се:
- градби за вршење на функциите на државата (градби за потребите на државните органи и организации со
придружни содржини);
- градби за вршење на функциите на дипломатско-конзуларни претставништва, меѓународни организации и
агенции, специјализирани агенции на ООН и Советот на Европа;
- градби од државен интерес за кои Владата на РМ има склучено меѓудржавен договор, кој ја обврзува
Република Македонија и градби за кои РМ издава концесии (концесија на минерални суровини, води, пасишта и
земјоделско земјиште);
- градби наменети за високо образование (универзитети, факултети, уметнички академии и високо стручни
школи, со сместувачки капацитети и други придружни содржини);
- градби наменети за терцијална здравствена заштита (клинички центри, институти, Републички завод за
здравствена заштита, максилофацијална, стоматолошки клинички центар и специјална консултативна и
болничка здравствена заштита);
- градби наменети за ветеринарна заштита (ветеринарна болница, карантински објекти и објекти за уништување
и депонирање на заболени животни);
- регионален пат со сите придружни објекти: мостови, вијадукти, надвозници, подвозници, клучки, пропусти,
бензиски пумпи, мотели и автокампови, автосервиси, одморалишта, автобуски стојалишта, паркиралишта, бази

за одржување и пунктови за одржување и бази за помош и информации на патиштата (АМСМ, Здружение на
возачи и др.);
- гранични премини (објекти за потребите на полицијата, царината, фито-санитарна и ветеринарна инспекција,
објекти за карантин, отворени и затворени објекти за контрола на возила, објекти за пасошка контрола, објекти
за потребите на шпедитерските служби, терминали за тешки товарни возила, паркиралишта и сите други објекти
во функција на граничниот премин, предвидени со урбанистичката документација за граничниот премин);
- хидроелектрани од 2-10 МВт со сите придружни објекти и инсталации;
- трафостаници над 10 кВ со сите придружни објекти и инсталации;
- далноводи до 110 кВ;
- разводна градска гасоводна мрежа со МРС (примарна градска гасоводна мрежа);
- жичари со сите придружни објекти;
- градби за одбраната и заштитата (засолништа за основна, дополнителна и зајакната заштита и системи за
дојавување на опасности со придружните содржини);
- регионални водоснабдителни и водостопански системи со сите придружни објекти;
- регионални депонии со сите придружни содржини;
- градби предвидени на две или повеќе општини;
- опсерватории (сите градби за научно-истражувачки дејности) и
- езерски и речни пристаништа со придружни содржини (бензиска станица за пловни објекти, објекти за
поправки и сервисирање на пловни објекти).

Член 4
Градби од трета категорија се:
- градби наменети за основно и средно образование со сите придружни содржини;
- градби наменети за спортски дејности со сите придружни содржини;
- градби од областа на културата (библиотеки, киносали, театри) со придружни содржини;
- градби од верски карактер со придружни содржини (верски објекти, гробишта и капели, крематориуми);
- градби наменети за примарна и секундарна здравствена заштита со придружни содржини (општа болница,
специјална болница, центри за рехабилитација, завод за здравствена заштита, здравствени станици и
здравствени домови);
- градби наменети за социјална заштита со придружни содржини (детски градинки, забавишта, домови за стари
лица и пензионерски домови);
- градби наменети за стопанска и индустриска дејност во чиј технолошки процес не се појавува опасен отпад;
- угостителски градби (ресторани, хотели, дискотеки, ноќни клубови, објекти за ноќна забава), деловни,
станбени, станбено-деловни, административно-деловни и катни гаражи со височина над три нивоа;
- локални патишта со придружни објекти: мостови, вијадукти, надвозници, подвозници, клучки, пропусти,
бензиски пумпи, мотели и автокампови, автосервиси, одморалишта, автобуски стојалишта, паркиралишта, бази
за одржување и пунктови за одржување и бази за помош и информации на патиштата и улиците (АМСМ,
Здружение на возачи и др.);
- локални пруги и индустриски колосеци со сите придружни објекти, постројки и уреди вброени како
железничка инфраструктура;
- локална градска гасоводна мрежа со сите придружни содржини (секундарна градска гасоводна мрежа);
- хидроелектрани до 2 МВт со сите придружни содржини;
- ски - лифтови со придружни објекти;
- локални водоснабдителни и канализациони системи со пречистителни станици и други придружни објекти;
- локални водостопански градби со сите придружни објекти и
- локални депонии за комунален отпад со сите придружни објекти.

Член 5
Градби од четврта категорија се:
- угостителски градби (ресторани, хотели, дискотеки, ноќни клубови, објекти за ноќна забава), деловни,
станбени, станбено-деловни, административно-деловни и катни гаражи со височина до 3 нивоа;
- градби за мало стопанство со сите придружни објекти, со височина до две нивоа;
- фарми за одгледување живина, свињи, крави, говеда, овци, кози и др. со придружни објекти;
- сите видови пазари (зелен пазар, сточен пазар, автопазар и др.) со сите придружни објекти;
- трафостаници до 10кВ со сите придружни објекти;
- зоолошки градини со придружни објекти и
- кланици, кафилерии со придружни објекти.

Член 6
Градби од петта категорија се:
- семејни куќи градби предвидени со плановите од член 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
во зони за индивидуално домување);
- потпорни зидови и огради;
- меморијални споменици и спомен обележја со придружни содржини;
- приземни стопански градби (помошни-стопански објекти во склоп на стопанскиот двор);
- киосци (урбана опрема и други видови монтажно- демонтажни градби, гаражи, тремови, настрешници и др.) и

- отворени спортски терени кои со својата површина се поставени рамно на терен (базени, игралишта за
фудбал, кошарка, ракомет, тенис и др.).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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