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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOHOT 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.24 од 04.04.2003 година 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 1 

Во Законот за административните такси ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 17/93, 20/96, 7/98 и 13/2001), членот 16 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 37, во Тарифата на административните такси, се вршат следниве 
изменувања и дополнувања: 
1. Во тарифниот број 13 во ставот 4 зборовите: "секоја линија" се 
заменуваат со зборовите: "секој примерок од дозволата". 
Во ставот 8 точка 1. бројот "270" се заменува со бројот "300". 
2. Тарифниот број 23 се менува и гласи: 
"Тарифен број 23 За решение со кое се запишува во регистарот: 
1. Настанување на директни инвестиции на резиденти во странство -
основање на трговско друштво во целосна сопственост, зголемување на 
главнината на друштвото во целосна сопственост, стекнување на трговско 
друштво во целосна сопственост, основање подружница, учество во 
постојано друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал 
на друштвото односно со повеќе од 10% од правото на одлучување, 
долгорочен заем наменет за воспоставување на трајна економска 
поврзаност меѓу економски поврзани субјекти 3.000 
2. Намалување, продажба и бришење на директната инвестиција во 
странство 1.300 
3. Промени на директната инвестиција во странство 1 100 
4. Ослободување од преземена обврска за годишен трансфер на 
определен процент на добивката од претпријатието, 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 резиденти во странство.
 300 
За издавање на изводи од Регистарот на резиденти во странство за 
податоците од точките 1 и 2 од овој тарифен број. 1.500" 
3. Тарифниот број 28 се менува и гласи: 
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"Тарифен број 28 За решение со кое се запишува во регистарот: 
1. Настанување на директни инвестиции на нерезиденти во Република 
Македонија-основање на трговско друштво со целосна сопственост, 
зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост, 
стекнување на трговско друштво во целосна сопственост, основање 
подружница, учество во постојано друштво или здобивање со повеќе од 
10% од основниот капитал на друштвото односно со повеќе од 10% од 
правото на одлучување, долгорочен заем наменет за воспоставување на 
трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти 3.000  
2. Намалување, продажба и бришење на директната инвестиција на 
нерезиденти во Република Македонијa 1.300 
3. Промени на директната инвестиција на нерезиденти во Република 
Македонија. 1.100 
За издавање на изводи од Регистарот на нерезиденти во странство за 
податоците од точките 1 и 2 од овој тарифен број.                   1.500" 
4. Во тарифниот број 33 бројот "300" се заменува со бројот "500". 
5. По тарифниот број 33 се додаваат два нови тарифни броја 33-а и ЗЗ-
б, кои гласат: 
"Тарифен број 33-а 
За дејствија и акти што се преземаат за заштита и унапредување на 
животната средина и природата 
1. Дозволи за увоз-извоз на: 
- употребувана техничка стока 1.000 
- употребувани гуми 2.000 
- халогени деривати на јаглеводороди 1.500 
- отпадни материи 1.500 
- загрозени видови диви животни, растенија и габи 1000 
- други стоки под режим Д4 1.000 
2. Потврди за остварување на правото за ослободување од плаќање на 
царина за увоз на стоки наменети за директна заштита на животната 
средина и природата 600 
3. Мислења за подобност на инвестиции 600 
4. Овластување за вршење определени видови стручни работи за 
заштита и унапредување на животната средина и природата 1.000 
5. Решенија за доделување на Еколошка ознака 600 
6. Мислења и согласности за добивање одобренија во управната 
постапка 
7. Други решенија и акти утврдени со закон или друг пропис. 
Тарифен број ЗЗ-б 
За дозволи за увоз и извоз на: 
- лекови, помошни лековити средства и медицински помагала \ Q00 
- отрови и прекурсори 1.000 
- супстанции и материјали за производство на лекови, помошни 
лековити 
средства и медицински помагала 1.000" 
6. По тарифниот број 34 се додава нов тарифен број 34-а, кој гласи: 
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"Тарифен број 34-а 
Решенија (согласности) за упатување на работници во странство за 
изведување на проектни договори 600" 
7. Тарифниот број 66 станува тарифен број 57-а. 

 
Член 3 

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за 
административните такси. 

 
Член 4 

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


