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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Сл. Весник бр.20/96 од 25.04.1996 година 

 

Член 1 

Во Законот за административните такси (“Службен весник на Република 
Македонија” број 17/93), во членот 29 по ставот 2 се додава став 3 кој 
гласи: 

“По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во дипломатско-
конзуларните претставништва на Република Македонија, чие седиште е во 
земји со неконвертибилна валута, административната такса се плаќа во 
САД долари”.  

 

Член 2 

Во членот 31 во ставот 2 броевите: “1, 3 и 5” се заменуваат со броевите: 
“1, 3, 5 и 7”. 

 

Член 3 

Во членот 36 зборовите: “пет до петнаесет плати” се заменуваат со 
зборовите: “една петина до три плати”. 

 

Член 4 

Во членот 37 Тарифата на административните такси се менува и гласи: 

 

“ТАРИФА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
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А. За списите и дејствата кај органите на управата во Република 
Македонија 

  денари Се плаќа 
денарска 
противвредност 
во САД долари 

1 2 3 

1. Поднесоци     

За барања, молби,предлози пријави и 
други поднесоци, ако со оваа тарифа не е 
пропишана друга такса  

50   

Забелешка:     

За поднесоците што се упатуваат или што 
им се предаваат на дипломатските или на 
конзуларните претставништва на 
Република Македонија во странство се 
плаќа таксата определена во одделот Б од 
оваа тарифа 

    

Тарифен број 2     

За жалба против решение  200   

2. Решенија     

Тарифен број 3     

За сите решенија за кои не е пропишана 
посебна такса  

200   

Забелешка:     

1. Ако се донесува едно решение по 
барање на повеќе лица, таксата според 
овој тарифен број се плаќа онолку пати 
колку што има лица на кои им се 
доставува решението. 

    

Тарифен број 4     

2. За решенија донесени по жалби не се     
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плаќа такса. 

1. За решение за стекнување на 
државјанство на Република Македонија  

  250 

2. За решение за престанок на 
државјанство на Република Македонија  

  250 

Забелешка:     

Ако решението се однесува на стекнување 
или престанок на државјанство на 
членовите на семејството, се плаќа една 
такса за сите членови на семејството. 

    

Тарифен број 5     

За одобрение на странски државјанин да 
може постојано да се насели во Република 
Македонија  

  30 

За издавање дупликат на одобрение на 
странски државјанин да може постојано да 
се насели во Република Македонија.  

  15 

Тарифен број 6     

За дозволи и визи кои ги издава органот 
на управата надлежен за внатрешни 
работи на граничните премини 

    

1. За државјани на Република Македонија     

а) за дозвола за движење и задржување 
на граничен премин  

150   

б) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин  

150   

2. За странски државјани     

а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој во Република 
Македонија за еден транзит  

900   

б) за виза на заедничка патна исправа (за 
секое лице)  

450   

в) за туристичка пропусница  150   
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г) за дозвола за движење и задржување на 
граничниот премин  

150   

д) за дозвола за движење и престој надвор 
од местото на граничниот премин  

150   

г) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничниот премин  

240   

Забелешка:     

1. За виза на патна исправа во која се 
запишани и членови на семејството на 
лица на кое му е издадена патна исправа 
се плаќа една такса. 

    

2. Таксата од овој тарифен број се плаќа 
во готови пари. 

    

Тарифен број 7     

За издавање патна исправа или издавање 
дупликат на патна исправа за патување во 
странство. 

    

1. За државјани на Република Македонија     

а) за издавање на патна исправа на лица 
помлади од 27 години  

250   

б) за издавање на патна исправа на лица 
постари од 27 години  

500   

в) за дополнително внесување на член од 
семејството во важечка патна исправа за 
деца до 14 години  

50   

г) за издавање на дупликат патна исправа 
на лица помлади од 27 години  

500   

д) за издавање на дупликат на патна 
исправа на лица постари од 27 години  

1.000   

ѓ) за замена на оштетена важечка патна 
исправа на лица помлади од 27 години  

500   

е) за замена на оштетена важечка патна 
исправа на лица постари од 27 години  

1.000   
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ж) за издавање на заедничка патна 
исправа (за секое лице)  

100   

з) за издавање и продолжување на рокот 
на важењето на пропусницата за 
преминување на границата во 
малограничниот сообраќај  

50   

и) за издавање на виза на патна исправа 

ј) за издавање на виза на колективна 
патна исправа (за секое лице)  

к) за деловна виза (клаузула деловно)  

150 

50 

100 

  

2. За странски државјани     

а) за излезно-влезна виза за странци    14 

б) за излезно-влезна виза за повеќе 
патувања  

  20 

в) за излезно-влезна виза за неограничен 
број патувања  

  30 

г) за излезна виза    13 

д) за деловна виза    30 

ѓ) за одобрување на привремен престој до 
три месеци по 5$, а за секои три наредни 
месеци по  

  10 

е) за одобрување на привремен престој 
преку три месеци  

  10 

ж) за издавање патна исправа за лица без 
државјанство  

  15 

з) за издавање на патна исправа за 
бегалци  

  10 

и) за издавање на патен лист за странци    14 

Тарифен број 8     

За издавање и продолжување на рокот на 
важењето на дозвола за движење и 
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престој во граничниот појас: 

1. За државјани на Република Македонија     

а) за издавање или продолжување на 
рокот на важењето на постојаната дозвола 
за движење и престој во граничниот појас  

50   

б) за издавање на привремена дозвола за 
движење и престој во граничниот појас  

20   

в) за издавање на колективна привремена 
дозвола за движење и престој во 
граничниот појас (за секое лице)  

20   

2. За странски државјани     

а) за издавање или продолжување на 
рокот на важењето на постојаната дозвола 
за движење и престој во граничниот појас  

8   

б) за издавање на привремена дозвола за 
движење и престој во граничниот појас  

  6 

в) за издавање колективна привремена 
дозвола за движење и престој во 
граничниот појас 

    

(за секое лице)    6 

Тарифен број 9     

1. За издавање на дозвола за поседување 
и носење на оружје  

600   

2. За дозвола за поседување на оружје  300   

Забелешка:     

1. За издавање на дозвола за поседување 
и носење на ловечки пушки со неолучени 
цевки и оружје за спортски цели се плаќа 
намалена такса за 50% од износот утврден 
во овој тарифен број. 

    

2. Такса според овој тарифен број не 
плаќаат воените лица, службените лица на 
органите за внатрешни работи и други 
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лица кои држат и носат оружје според 
прописите на службата. 

3. Таксата според овој тарифен број не се 
плаќа на оружје што се наоѓа кај 
стрелачки организации и служби за обука 
на граѓани, за потребите на одбраната, 
како и за натпреварување на стрелишта.  

    

Тарифен број 10     

1. За одобрение за полагање на возачки 
испит, за издавање на нова возачка 
дозвола за замена на возачка дозвола 
поради дотраеност, за пријавување на 
место на живеење на возачот, за издавање 
или продолжување на важноста на 
сообраќајната дозвола за моторно или 
приклучно возило.  

60   

2. За издавање на привремена или 
дупликат возачка или сообраќајна дозвола 
за моторно или приклучно возило. 

Тарифен број 11 

200   

1. За полагање на возачки испит:      

а) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “А” и “Е”  

250   

б) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “Б” и за 
управување со трактор  

350   

в) за управување со моторни возила 
распоредени во групите “Ц” и “Д”  

600   

2. За полагање на делот од возачкиот 
испит што се однесува на прописите за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата: 

    

а) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “А”  

100   

б) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “Б” и за 
управување со трактори  

250   
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в) за управување со моторни возила, 
распоредени во категоријата “Ц” и “Д”  

350   

3. За полагање на делот од возачкиот 
испит што се однесува на управување на 
моторни возила или со трактор: 

    

а) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “А”  

100   

б) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “Б” или 
управување со трактор  

170   

в) за управување со моторни возила 
распоредени во категоријата “Ц”, “Д” и “Е” 

250   

Тарифен број 12     

За акт врз основа на кој се стекнува право 
за самостојно вршење на стопанска и 
професионална дејност. 

600   

Тарифен број 13     

За издавање на потврда за исполнување 
на техничко експлоатационите услови на 
возила со кои се врши превоз во патниот 
сообраќај (за секое возило) 

540   

За издавање на лиценца за внатрешниот и 
меѓународен превоз на патници и стока во 
патниот сообраќај и тоа: 

    

1. За меѓумесен превоз на патници  8.000   

2. За градски и приградски превоз на 
патници  

5.400   

3. За автотакси превоз на патници  2.700   

4. За слободен превоз на патници  5.400   

5. За меѓународен превоз на патници  13.500   

6. За превоз на стока во внатрешниот 
патен сообраќај  

5.400   

 8 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

7. За превоз на стока во меѓународниот 
патен сообраќај  

13.500   

8. За автотакси превоз на стока  2.700   

За регистрација на линија и возен ред на 
превозник во меѓумесниот патен сообраќај 
- за секоја линија по  

600   

За издавање на дозвола на домашен 
превозник да може да врши превоз на 
патници на редовна линија во 
меѓународниот патен сообраќај за секоја 
линија  

8.000   

За издавање на дозвола на странски 
превозник да може на редовна линија да 
врши превоз на патници во меѓународниот 
патен сообраќај и тоа: 

    

1. Во билатерален сообраќај    350 

2. Во транзитен сообраќај    350 

За заверка на возен ред, односно 
ценовник на редовна линија на која 
домашен и странски превозник врши 
превоз на патници во меѓународниот патен 
сообраќај и тоа: 

    

- за домашен превозник  1.600   

- за странски превозник    45 

За издавање на дополнителен примерок на 
исправка од овој тарифен број и тоа: 

    

1. За домашен превозник  600   

2. За странски превозник    20 

За решение за одобрување на привремен 
или постојан прекин на превозот на 
патници на редовна линија во 
меѓумесниот, односно во меѓународниот 
патен сообраќај и тоа: 
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1. За домашен превозник  270   

2. За странски превозник    45 

Тарифен број 14     

За издавање на дозвола на домашен и 
странски превозник за вршење на 
наизменичен превоз во меѓународниот 
вонлиниски превоз на патници и тоа: 

    

1. Во билатерален сообраќај    30 

2. Во транзитен сообраќај    50 

Тарифен број 15     

За издавање на дозвола за влегување, 
односно излегување од Република 
Македонија на празни автобуси заради 
преземање на патници и за вршење на 
други видови вонлиниски превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај 
и тоа: 

    

1. За домашен превозник  1.350   

2. За странски превозник    70 

Тарифен број 16     

За издавање на дозвола за меѓународен 
превоз на стока во меѓународниот патен 
сообраќај за домашен превозник по секоја 
дозвола  

350   

За издавање на посебна дозвола за превоз 
на стока (таканаречена зелена дозвола) на 
странски превозник  

  100 

За издавање на дозвола за превоз на 
стока за и од трета земја на странски 
превозник  

  100 

Тарифен број 17     
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За издавање на дозвола за вонреден 
превоз на стока во внатрешниот и 
меѓународниот патен сообраќај и тоа: 

    

1. За домашен превозник што врши 
вонреден превоз на стока во внатрешен 
патен сообраќај  

600   

2. За странски превозник што врши 
вонреден превоз на стока во 
меѓународниот патен сообраќај и тоа: 

    

- во билатерален превоз - за превоз на 
едно влечно возило  

  45 

- за секое наредно влечно возило, според 
истото барање по  

  40 

3. За транзитен превоз за едно влечно 
возило  

  45 

-за секое наредно влечно возило по истото 
барање уште по 

  40 

Тарифен број 18     

За издавање на дозвола со која на 
странски превозник му се одобрува 
вршење на внатрешен превоз на стока во 
патниот сообраќај меѓу одделни места во 
Република Македонија  

  140 

Тарифен број 19     

За издавање на согласности за 
поставување натписи, водоводни и други 
инсталации, заштитни огради и други 
согласности за стекнување на службености 
во патниот и заштитниот појас на јавните 
патишта  

270   

За издавање на сообраќајна согласност 
при издавање на решение за услови за 
градба  

2.700   

За издавање на сообраќајна согласност за 
измена на режимот на сообраќајот  

1.350   

За издавање на согласност за поставување 3.000   
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на објекти во заштитниот појас на јавните 
патишта  

За издавање на согласност за изградба на 
паркинг простори покрај јавните патишта  

540   

За издавање на одобрение за изградба на 
пристапен пат до јавен пат  

3.000   

Тарифен број 20     

За решение со кое се определува името, 
ознаката и повикувачкиот знак на брод: 

    

1) на домашно правно или физичко лице  600   

2) на странско правно или физичко лице    150 

Тарифен број 21     

За решение за кое се одобрува право на 
запишување на пловни објекти за 
внатрешна пловидба во регистарот, 
односно очевидецот 

    

1) за пловни објекти  300   

2) за чамци 170   

Тарифен број 22     

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно и физичко лице може да 
врши набавка на оружје, муниција или 
експлозивни материи од странство  

600   

За одобрение на претпријатие, односно 
друго правно лице или на странски 
државјанин, односно на странско правно 
лице да може да врши транспорт на 
оружје, муниција или експлозивни 
материјали преку границата, односно 
преку територијата на Република 
Македонија  

600   

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице да може да пушта во 
промет експлозивни материјали на 

600   
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територијата на Република Македонија  

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице да може да врши 
промет на големо и мало со оружје, 
муниција и експлозивни материјали на 
територијата на Република Македонија  

1500   

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице да може да внесува 
странски печатени работи во Република 
Македонија, заради растурање на странски 
печатени работи што по својата содржина 
им се наменети на граѓаните на Република 
Македонија.  

300   

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице за промет и превоз на 
нуклеарни суровини и материјали за да 
може преку границата на Република 
Македонија да го преземе наведениот 
материјал  

1.000   

Тарифен број 23     

За решение со кое се запишува во 
регистарот што се води кај органот на 
управата надлежен за работи на 
економските односи со странство (во 
натамошниот текст: регистар) 

    

1) основање на претпријатие, банка или 
друштво за осигурување, односно 
реосигурување во странство, или откуп на 
основачки влог на претпријатие, банка, 
друштво за осигурување, односно 
реосигурување во странство.  

3.000   

2) зголемување на основачкиот влог на 
претпријатие, банка, друштво за 
осигурување, односно реосигурување во 
странство  

1.300   

3) увоз во Република Македонија на 
средства во натурална форма, што се 
вложени како основачки влог или се 
користени како основни или обртни 
средства на претпријатието во странство  

600   
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4) ослободување од преземена обврска за 
годишен трансфер на определен процент 
на добивката од претпријатие, банка, 
друштво за осигурување, односно 
реосигурување во странство, или 
намалување на таа обврска  

1.300   

За решение со кое се одобрува купување 
на девизи на девизен пазар за 
основачкиот влог на претпријатие, банка, 
друштво за осигурување, односно 
реосигурување во странство.  

1.700   

За упис на статусни промени во Регистарот 
на претпријатијата во странство  

300.   

Тарифен број 24     

За известија со кои се врши 
распоредување по дејности и запишување 
во Регистарот на претпријатијата и други 
правни лица што ги води Заводот за 
статистика 

    

1. За известие за распоредување по 
дејности на претпријатијата и другите 
правни лица со кои се врши упис во 
Регистарот на претпријатијата и други 
правни лица  

600   

2. За известие со кое се врши промена на 
дејност или други податоци на 
претпријатие или друго правно лице кое 
се води во Регистарот на претпријатијата и 
други правни лица  

400   

3. За издавање на заверен препис од 
известието 

200   

Тарифен број 25     

За решение со кое се запишува во 
Регистарот: 

    

1) договор за вложување средства во 
странски претпријатија  

2. 200   

2) договор за вложување на средства 
заради истражување, експлоатација, 

1.700   
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обновување и одржување на минерални 
блага во странство  

3) дополнително вложување од точките од 
1 и 2 на овој тарифен број  

600   

Тарифен број 26     

За упис во Регистарот - отворање на 
претставништва, односно основање на 
деловни единици (складишта, продавници, 
сервиси и слично) деловници и други 
форми за вршење на стопански дејности 
во странство  

600   

За упис во Регистарот на статусна и друга 
промена во преставништвата деловна 
единица, деловница и друга форма на 
извршување на стопански дејности во 
странство  

300   

За решение со кое на странско лице му се 
одобрува отворање на претставништво, 
односно на огранок на претставништвото 
во Република Македонија, и се врши упис 
во регистарот на претставништвата на 
странски лица во Македонија  

  50 

За одобрение на странско претпријатие, 
кое има регистрирано претставништво во 
Република Македонија да изврши 
определена работа на договорена 
контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоките во Република Македонија  

  25 

За упис на статусни промени на 
претставништва, односно на ограноците на 
претпријатијата во Регистарот на 
претставништвата на странски лица во 
Македонија  

  20 

Тарифен број 27     

За решенија со кои се врши 
евидентирање, односно упис во 
соодветниот регистар: 

    

1) за евидентирање на договор за 
застапување, на договор за консигнација и 

1.700   
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на договор за давање на сервисни услуги 
за одржување на увезената опрема и на 
трајните блага за лична потрошувачка  

2) за договори за изведување на 
инвестициони работи во странство и 
договори за отстапување на изградба на 
инвестициони објекти на странски 
изведувач во Македонија  

1.700   

3) за договори за долгорочна 
производствена кооперација  

1.700   

4) за договори за прибавување и 
отстапување на право на индустриска 
сопственост и на знаења и искуства (кnоw-
hоw)  

2.200   

5) за евидентирање на анекс на договор 
од овој тарифен број  

300   

Тарифен број 28     

За решенијата со кои се одобруваат 
договори за странски вложувања во 
Република Македонија и се врши упис на 
тие договори во регистарот кој се води во 
Министерството за надворешни работи 

    

1) за договор за вложување на странско 
правно и физичко лице во претпријатија  

2.200   

2) за договор за основање на мешовито 
претпријатие меѓу домашно и странско 
правно и физичко лице  

2.200   

3) за одобрение на акт за засновање на 
сопствено претпријатие на странско 
правно и физичко лице  

2.200   

4) за дополнително вложување од точките 
1, 2 и 3 на овој тарифен број  

1.100   

Тарифен број 29     

За решение по барање за утврдување на 
исполнетоста на условите: 

    

1) за преглед на мерила во просториите на 750   

 16 
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подносителот на барањето  

2) за давање овластувања на 
подносителот на барањето за преглед на 
работни еталони, мерила, како и на мостри 
на референтни материјали опфатени со 
соодветната наредба  

1.500   

3) за испитување на предмет од скапоцени 
метали во просториите на подносителот на 
барањето  

750   

Тарифен број 30     

За решение за вршење на компензациони 
работи со странство  

1.100   

За решение за дозволи и согласности  600   

Тарифен број 31     

За решение за утврдување на 
исполнувањето на условите на деловната 
просторија и тоа: 

    

1. За техничка опременост  400   

2. За заштита при работа  400   

3. За санитарно-хигиенски услови  400   

Тарифен број 32     

За решение со кое се утврдуваат 
ветеринарско-санитарните услови за увоз 
или превоз на пратки на животни и 
производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло  

300   

Тарифен број 33     

За решение со кое се утврдува 
здравствената исправност на 
прехранбените производи и на предметите 
за општа употреба што се увезуваат  

300   

Тарифен број 34     
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За решение за одобрување на барање за 
издавање на уверение за квалитетот-
сертификат на определени земјоделски и 
прехранбени производи во надворешно-
трговскиот промет  

250   

Тарифен број 35     

За решение за знакот на производителот 
на предмети од скапоцени метали  

1.000   

Тарифен број 36     

За потврда за исполнување на 
метеоролошки и други услови за пуштање 
во промет на мерила од увоз  

300   

3. Уверенија     

Тарифен број 37     

За уверение, ако не е пропишано поинаку  50   

Тарифен број 38     

За уверение за давање податоци од 
казнената евиденција заради остварување 
на права во странство  

100   

Тарифен број 39     

За издавање на изводи од казнената 
евиденција  

100   

Тарифен број 40     

За уверение со кое се докажува потеклото 
или вредноста, количеството и квалитетот 
или здравствената исправност на стоките  

50   

Забелешка:     

Оваа такса не се плаќа за странските 
поштенски декларации што го 
придружуваат спроводниот лист 

    

Тарифен број 41     
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За издавање на уверение за квалитетот -
сертификатот на определени земјоделски 
и прехранбени производи во надворешно-
трговскиот промет  

100   

За секој натамошен примерок уште по 50   

Тарифен број 42     

1. За предлог за ставање на секоја 
фармацевтска форма, јачина и пакување 
на лек и на средства за заштита на 
растенијата во прометот и тоа: 

    

- за домашен производител  13.500   

- за странски производител преку овластен 
застапник  

  650 

2. За предлог на нова индикација и тоа:     

- за домашен производител  7.000   

- за странски производител преку овластен 
застапник  

  350 

Тарифен број 43     

За барање за обновување на одобрението 
за ставање на секоја фармацевтска форма, 
јачина и пакување на лек и на средства за 
заштита на растенијата во промет и тоа: 

    

- за домашен производител  9.500   

- за странски производител преку овластен 
застапник  

  460 

Тарифен број 44     

За предлог за ставање на секоја форма, 
состав и пакување на помошно лековито 
средство во промет и тоа: 

    

- за домашен производител  8.100   

- за странски производител преку овластен   400 
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застапник  

Тарифен број 45     

За барање за измена на одобрението за 
ставање на лек, средства за заштита на 
растенијата или помошно лековито 
средство во промет, или за укинување на 
одобрението за ставање на лек, средства 
за заштита на растенијата или помошно 
лековито средство во промет и тоа: 

    

- за домашен производител  2.000   

- за странски производител преку овластен 
застапник  

  100 

Тарифен број 46     

За уверение за важење на пропис кое се 
издава заради употреба во странство  

1.000   

4. Заверка и преписи     

Тарифен број 47     

За заверка на потпис и печат со исправи  50   

За секој натамошен примерок уште по  30   

Забелешка:     

Заверката на потпис и печат, во смисла на 
овој тарифен број, се однесува и на 
случаите во кои органот на управата 
надлежен за надворешни работи заверува 
домашна исправа заради нејзина употреба 
во странство. 

    

Тарифен број 48     

За дупликат на исправи за завршено 
школување или стручна квалификација  

50   

Тарифен број 49     
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За препишување на службени акти или 
документи што се врши кај органите: 

    

1) кога препишувањето го вршат 
заинтересирани лица од полутабак на 
оригиналот  

30   

2) кога препишувањето го врши органот 
од полутабак на оригиналот  

50   

3) кога органот го врши препишувањето 
на акти или документи на странски јазик 
од полутабак на оригиналот  

100   

Забелешка:     

Како полутабак се подразбира лист 
хартија од две страници од нормални 
канцелариски формати или помал. 

    

Тарифен број 50     

За преводи од еден на друг јазик:     

1) ако текстот на оргиналот не надминува 
100 збора  

50   

2) ако текстот на оригиналот содржи 
повеќе од 100 зборови се плаќа за секој 
цел или започнат полутабак  

100   

Тарифен број 51     

За заверка на потпис, ракопис и препис:     

1) за заверка на секој потпис  50   

2) за заверка на автентичноста на 
ракописот или за заверка на препис од 
секој полутабак на оригиналот 

50   

Забелешка:      

1) како полутабак се подразбира лист 
хартија од две страници, од нормален 
канцелариски формат или помал и 

    

2) ако ракописот, односно преписот чија     
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заверка се врши е напишан на странски 
јазик, се плаќа двојна такса од точка 2) од 
овој тарифен број . 

Тарифен број 52 

За заверка на план  

60   

Забелешка:     

За заверка на копија од катастарски план 
не се плаќа такса според овој тарифен 
број, туку според тарифниот број 57. 

    

Тарифен број 53     

За заверка на хелиографска копија за 
план (цртеж) се плаќа од целиот или 
започнат квадратен метар  

50   

Тарифен број 54     

За заверка на договор чија вредност е:     

- до 400.000 денари  100   

- над 400.000 до 1.000.000 денари  170   

- над 1.000.000 до 4.000.000 денари  250   

- над 4.000.000 денари  600   

Тарифен број 55     

За заверка на полномошно  50   

5. Катастарски такси     

Тарифен број 56     

За спроведување на сите промени во 
административните делови на катастарски 
операт, што настанале по која и да било 
основа, се плаќа такса во готово и тоа: 

    

а) за целосна промена на насловна страна 60   
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на постоечки или за отворање на нов 
поседовен лист, како и за измена на било 
кои од индикационите податоци на 
насловната страна на поседовниот лист од 
секој поединечен случај  

б) за пренос на цели катастарски парцели 
од еден поседовен лист во друг, за секоја 
парцела  

40   

в) за промена на катастарската култура и 
класа на цели катастарски парцели од 
секоја парцела  

70   

г) за промена на катастарска култура и 
класа на делови од катастарски парцели 
од секој дел на катастарската парцела  

80   

д) за промена на катастарската култура 
поради изградба или доградба на згради 
од секој поединечен случај  

150   

ѓ) за промена поради делба на парцели со 
или без истовремена промена и на 
катастарска култура за секоја парцела 
(реален или идеален дел) од секоја 
парцела во нова состојба  

150   

За издавање други преписи и копии од 
катастарскиот операт и елаборат од 
премерот и спроведување на други 
промени кои не се опфатени со тарифните 
броеви од 56 до 62 -се наплаќа такса по 
работен час од  

100   

Забелешка:     

Такса од овој тарифен број плаќа секој 
нов поседник без разлика на тоа дали 
големината на имотот на недвижноста во 
новата положба се менува во реален или 
идеален дел 

    

Такса од овој тарифен број се пресметува 
и наплатува при поднесување на 
поднесокот -барањето. 

    

Тарифен број 57     
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За премерувањата што се вршат по 
пријави, како и по пријавите во 
претходната постапка, а кои се однесуваат 
на делби на одделни поседи, вклучувајќи 
ги и канцелариските геодетско-технички 
работи во врска со тие премерувања се 
плаќа такса според парцелите во нова 
состојба, и тоа: 

    

а) кога сопствениците на теренот сами ги 
омеѓиле и обележале новите граници на 
делбените парцели со трајни и видливи 
белези  

200   

б) кога сопствениците на теренот сами не 
се во можност да извршат омеѓување и 
обележување на новите граници на 
делбените парцели, а физички делови се 
условни површини (под условна површина 
се подразбира на плановите да се одреди 
и соодветна површина и да се пренесе на 
терен) 

250   

Тарифен број 58     

За издавање копии од катастарски 
планови со прецртување: 

    

а) од секоја катастарска парцела  100   

б) за копија од катастарски план само со 
хоризонтална претстава - од еден хектар  

200   

в) за копија од катастарски план со 
содржина хоризонтална и вертикална 
претстава - од еден хектар  

250   

Забелешка:     

Материјалните трошоци ги сноси 
барателот на копијата.  

    

Ако копијата од катастарскиот план и 
понатаму се умножува со фотокопирање, 
хелиографирање или на друг начин, тогаш 
покрај трошоците за умножување се плаќа 
такса за секој примерок по  

150   
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Тарифен број 59     

За препис од поседовниот лист и други 
делови од катастарски операт или за 
изводи од нов, се плаќа такса од  

50   

За издавање уверение за движење на 
промени на катастарска парцела во 
катастарски операт, се плаќа такса по 
потрошен час од  

100   

Тарифен број 60     

За издавање:     

а) копија на податоци од теренски 
елаборат од премерот од секоја страница 
на геодетските обрасци  

50   

б) рачно препишани податоци од 
теренскиот елаборат од премерот, од 
секоја страница на геодетските обрасци  

60   

Тарифен број 61     

За заверка на копија од план во големина 
на полутабак (формат 22/35)  

100   

За заверка на препис и извод од 
катастарскиот операт се плаќа такса 
според бројот на табаците на образецот 
користен за препис и тоа: 

    

а) за првиот табак (катастарски операт)  100   

б) за секој нареден табак се плаќа такса  50   

Забелешка:     

Органот и организациите што ги користат 
податоците од геодетските планови и 
катастарските операти и елаборати, а се 
финансираат од Буџетот на Република 
Македонија, не плаќаат такса. 

    

Тарифен број 62     
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За издавање препис или копие на 
координати со опис на местоположбата за: 

    

а) тригонометриски точки од било кој ред 
од секоја точка по  

300   

б) реперна точка од било кој ред од секој 
репер  

200   

в) за полигонски или линиски точки од 
секоја точка  

150   

6. Градежни такси     

Тарифен број 63     

За издавање на извод од урбанистички 
план за: 

    

а) градежни објекти до 500м2  500   

б) градежни објекти над 500м2  750   

в) далноводи со напон до 110кВ  1.000   

г) хидроелектрични и термоелектрични 
централи  

1.200   

д) депонии за опасни и штетни материи  1.500   

ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 
Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, 
Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и 
Радика и брани со акумулации на другите 
реки и водотеци чие набљудување е 
задолжително според постојните прописи  

1.700   

е) далноводи со напон од 110-400кВ 
магистрални и регионални патишта со 
објектите на нив, железнички пруги и 
објекти на нив, жичари за јавен сообраќај, 
аеродроми со придружните објекти, 
засолништа за посебна намена со 
капацитет од најмалку 300 лица, 
регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
пречистување на овие води, меѓународни 
и магистрални капацитети во 

2.000   
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телефонската, телеграфската мрежа и 
мрежата за пренос на податоци и 
гасоводи, нафтоводи, рафинерии и 
складишта за течни горива и течен гас  

ж) бензиски пумпи со придружни објекти, 
главни поштенски центри и радиостаници 
и телевизиски предаватели  

2.200   

Тарифен број 64     

За акт со кој се одобруваат услови за 
градба на градежни објекти и тоа: 

    

а) градежни објекти до 500м2  500   

б) градежни објекти над 500м2  1.000   

в) далноводи со напон до 110кВ  1.200   

г) хидроелектрични и термоелектрични 
централи  

1.500   

д) депонии за опасни и штетни материи  1.700   

ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 
Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, 
Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и 
Радика и брани со акумулации на другите 
реки и дотоци чие набљудување е 
задолжително според постојните прописи  

2.000   

е) далноводи со напон од 110 до 400 кВ, 
магистрални и регионални патишта со 
објектите на нив, железнички пруги и 
објекти на нив, жичари за јавен сообраќај, 
аеродроми со придружните објекти, 
засолништа за посебна намена со 
капацитет од најмалку 300 лица, 
регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
пречистување на овие води, меѓународни 
и магистрални капацитети во 
телефонската, телеграфската мрежа и 
мрежата за пренос на податоци и 
гасоводи, нафтоводи, рафинерии и 
складишта за течни горива и течен гас 

2.200   

 27 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

ж) бензински пумпи со придружни објекти, 
главни поштенски центри и радиостаници 
и телевизиски предаватели  

2.700   

Тарифен број 65     

За акт со кој се одобруваат услови за 
градба за реконструкција, доградба и 
надградба на градежни објекти  

500   

Тарифен број 66     

За издавање протокол за градежна и 
регулациона линија: 

    

а) за градежни објекти до 500м2  400   

б) за градежни објекти над 500м2  600   

в) за една улица  1.000   

г) за повеќе улици  1.500   

Забелешка:     

За обнова на регулациони и градежни 
линии се плаќа 70% од соодветната такса 
од овој тарифен број, како и такса по 
потрошен работен час од 150 денари 

    

Тарифен број 67     

За акт со кој се одобрува изградба на 
градежни објекти 

    

а) градежни објекти до 500м2  800   

б) градежни објекти над 500м2  1.200   

в) далноводи со напон до 110кВ  1.500   

г) хидроелектрични и термоелектрични 
централи  

1.700   

д) депонии за опасни и штетни материи  2.000   
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ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 
Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, 
Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и 
Радика и брани со акумулации на другите 
реки и водотеци чие набљудување е 
задолжително според постојните прописи  

2.200   

е) далноводи со напон од 110 до 400 кВ, 
магистрални и регионални патишта со 
објектите на нив, железнички пруги и 
објекти на нив, жичари за јавен сообраќај, 
аеродроми, со придружните објекти, 
засолништа за посебна намена со 
капацитет од најмногу 300 лица, 
регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
пречистување на овие води, меѓународни 
и магистрални капацитети во 
телефонската, телеграфската мрежа и 
мрежата за пренос на податоци и 
гасоводи, нафтоводи, рафинерии и 
складишта за течни горива и течен гас  

2.500   

ж) бензиски пумпи со придружни објекти 
главни поштенски центри и радиостаници 
и телевизиски предаватели  

3.000   

Тарифен број 68     

За акт со кој се одобрува:     

а) поправка на градежен објект  500   

б) реконструкција, доградба и надградба 
на градежен објект  

800   

в) пренамена од еден вид во друг вид на 
деловен простор  

1.000   

г) пренамена од станбен во деловен 
простор  

1.500   

Тарифен број 69     

За технички преглед на градежен објект и 
опрема со цел давање на решение за 
употреба: 
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а) градежни објекти до 500м2  1.500   

б) градежни објекти над 500м2  1.700   

в) далноводи со напон до 110кВ  2.000   

г) хидроелектрични и термоелектрични 
централи  

2.200   

д) депонии за опасни и штетни материи  2.500   

ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 
Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, 
Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и 
Радика и брани со акумулации на другите 
реки и водотеци чие набљудување е 
задолжително според постојните прописи  

2.700   

е) далноводи со напон од 110 до 400кВ 
магистрални и регионални патишта со 
објектите на нив, железнички пруги и 
објекти на нив, жичари за јавен сообраќај, 
аеродроми со придружните објекти, 
засолништа за посебна намена со 
капацитет од најмалку 300 лица, 
регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
пречистување на овие води, меѓународни 
и магистрални капацитети во 
телефонската, телеграфската мрежа и 
мрежата за пренос на податоци и 
гасоводи, нафтоводи, рафинерии и 
складишта за течни горива и течен гас  

3.000   

ж) бензински пумпи со придружни објекти, 
главни поштенски центри и радио-станици 
и телевизиски предаватели  

3.200   

з) машини, електрични, електромашински, 
гасни и други постројки кои според 
постојните прописи подлежат на 
задолжителен технички преглед  

3.200   

ѕ) дополнителен технички преглед  1.500   

и) за пренамена од станбен во деловен 
простор и пренамена од еден вид во друг 

1.700   
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вид на деловен простор  

Тарифен број 70     

За поднесување на жалба против 
првостепеното решение  

200   

7. Царински такси     

Тарифен број 71     

За исправа врз основа на која на 
царинарницата и се пријавуваат стоките 
што се извезуваат-увезуваат  

60   

Забелешка:     

1. Како исправи од овој тарифен број се 
сметаат: пријава за увоз и превоз на 
стоки, пријава за извоз и превоз на стоки, 
изјава за товарот и заминувачки 
манифест, царинска пријава, декларација 
за саемски стоки и друга исправа врз 
основа на која стоките исе пријавуваат на 
царинарницата. 

    

2. Како исправи од овој тарифен број не се 
смета ТИР, карнетот АТА и друга исправа 
што е пропишана со меѓународна или со 
меѓудржавна спогодба што е 
ратификувана и преземена од Република 
Македонија 

    

3. Таксата од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колку пати стоките и се 
пријавуваат на царинарницата 

    

4. Такса според овој тарифен број не се 
плаќа: 

    

1) за исправа со која се пријавуваат 
стоките што се превезуваат преку 
царинското подрачје на Република 
Македонија 

    

2) за поштенско-царинска пријава што ја 
поднесува поштата. 
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Тарифен број 72     

За решенија што ги донесува 
царинарницата: 

    

1) за решенија со кои се одобрува 
отворање, проширување или преселување 
на царински склад, консигнационен склад, 
слободна царинска продавница на 
централен склад и на специјализиран 
склад на странски стоки и на стоки од 
домашно производство и на продажно 
место  

600   

2) за решение со кое се одобрува 
отворање, проширување или преселување 
на царинско сместувалиште  

300   

3) за решение со кое се одобрува 
привремен извоз или увоз на стоки заради 
облагородување и вградување и решение 
со кое се одлучува за барање за измена на 
податоците за количеството, видот, 
квалитетот и вредноста на стоките во 
царинската декларација 

200   

4) за други решенија што царинарницата 
ги донесува во редовна управна постапка  

200   

5) за решение за пренос на права од 
превозни исправи и за други решенија што 
царинарницата ги донесува во скратена 
постапка  

150   

Забелешка:     

1. Под проширување на царински склад, 
консигнационен склад, слободна царинска 
продавница на централен склад и на 
специјализиран склад на странски стоки и 
на стоки од домашно производство и на 
продажно место, во смисла на овој 
тарифен број, не се подразбираат 
зголемувањето на асортиманот и на 
вредноста на стоките во тие простории. 

    

2. Таксата за пренос на правото од 
превозната исправа од точка 5 на овој 
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тарифен број се плаќа за секој пренос што 
се бара од една превозна исправа или од 
повеќе превозни исправи. 

3. Таксата по овој тарифен број не се 
плаќа за решенија што се однесуваат на 
стоки во превоз преку царинското 
подрачје на Република Македонија. 

    

4. Таксата од точките 1 и 2 од овој 
тарифен број се наплатува само ако пред 
денот на донесувањето на решението се 
врши комисиски преглед на просториите. 

    

Тарифен број 73     

За одобрение на подигање на стоки од 
царинарницата без потребната 
документација  

100   

Тарифен број 74     

За царинска декларација и пресметка на 
увозните давачки за стоките што 
патниците ги носат со себе  

60   

Забелешка:     

1. За царинска декларација врз основа на 
која се царинат поштенски пратки на 
граѓаните и за пресметка на увозните 
давачки за стоки што патниците ги носат 
со себе, таксата по овој тарифен број се 
плаќа во готови пари 

    

2. За извозна царинска декларација се 
плаќа 50% од таксата од овој тарифен 
број 

    

3. Таксата по овој тарифен број не се 
плаќа за изјава врз основа на која се 
подигаат стоки без целосна документација 
под царинскиот надзор и за признаница за 
наплата на царината и на другите увозни 
давачки во патничкиот промет со 
странство. 

    

Тарифен број 75     
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За постапката по царинска декларација 
врз основа на која се врши царинење на 
стоките што се извезуваат, односно што се 
увезуваат, се плаќа такса во готови пари 
според масата на стоките, и тоа: 

    

1) до 100 кг  30   

2) над 100 до 10.000 кг  60   

3) за секои натамошни 1.000 кг над  

10.000 кг  

5   

4) за стоките чие количество не може да 
се искаже во килограми се плаќа такса по 
единица на мера  

5   

Забелешка:     

1. Под маса се подразбира бруто масата на 
стоките или на стоките во сиплива 
состојба, зависно од тоа како пристигнале. 

    

2. Како единица на мера, во смисла на 
точка 4 од овој тарифен број, се смета: 

    

1) за електрична енергија-мегават.     

2) за стоки во течна состојба-хектолитар     

3) за нафта и нафтени деривати-тон.     

3. За постапка по царинска декларација 
врз основа на која се царинат поштенски 
пратки за граѓаните и за постапка по 
пресметка на увозните давачки за стоките 
кои патниците ги носат со себе, се плаќа 
50% од таксата од точка 1 на овој тарифен 
број. 

    

4. Таксата по овој тарифен број не се 
плаќа 

    

1) во случаите во кои со царинските 
прописи е дадено ослободување од 
плаќањето царина и други увозни давачки 
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2) за привремен увоз или извоз на стоки и 
враќање на привремено увезени или 
извезени стоки, освен за привремен увоз и 
извоз на стоки заради облагородување, 
преработка, доработка, како и за увоз и 
извоз на стоки по работите на 
посредување во надворешно-трговскиот 
промет пропишани со законот со кој се 
уредува надворешно-трговското работење. 

    

5. Царинската стапка “слободно” во 
Царинската тарифа или во решението за 
царинскиот контингент, како и увозот на 
стоки со примена на Царинскиот закон не 
се смета како ослободување од плаќањето 
на царина и други увозни давачки, во 
смисла на точка 4 од оваа забелешка. 

    

Тарифен број 76     

За царинската исправа врз основа на која 
стоките се упатуваат под царински надзор  

60   
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