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ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
“Сл. на Р Македонија” бр.61/04 од 13.09.2004 год. 

                                                    
                                                   

Член 1 
Во Законот за административните такси ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003 и 19/2004), членот 1 се 
менува и гласи: 

"За списите и дејствата во управните работи кај органите на државната 
управа, органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и 
органите на Градот Скопје се плаќаат административни такси според 
одредбите на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е уредено. 

 
                                                        Член  2 

Во членот 2 ставот 2 се менува и гласи: "Како органи во смисла на членот 
1 на овој закон се сметаат и трговските друштва, здруженијата на граѓаните и 
другите правни лица кога во вршењето на јавни овластувања што им се 
доверени со закон, решаваат во управните работи по барање на странките." 
                                                          

Член  3 
 Во членот 15 по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи: 
"2) општината и Градот Скопје;". 
Точките 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 

18), 19) и 20) стануваат точки 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 
15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21). 

Точката 20) која станува точка 21) се менува и гласи: 
"21) иселеници од Република Македонија во постапката за стекнување на 

државјанство". 
 

Член  4 
Во членот 22 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Решение за враќање на таксата која е приход на општината, на 

општините во Градот Скопје и на Градот Скопје донесува градоначалникот на 
општината, градоначалникот на општините во Градот Скопје, односно 
градоначалникот на Градот Скопје." 

 
Член  5 

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи: 
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"Член 22-а 

Административните такси кои се плаќаат за списите и дејствата кај 
органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите 
на Градот Скопје се нивни приход. 

Административните такси од ставот 1 на овој член се плаќаат на 
соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината, за 
општините во Градот Скопје и за Градот Скопје на чие подрачје е извршена 
наплатата." 

 
Член 6 

Во членот 37, во Тарифата на административните такси, се вршат 
следниве изменувања и дополнувања: "1. Тарифниот број 2 се менува и 
гласи: 

1) За жалба против решение 250 
2) За жалба против решенија донесени од градоначалникот 250 

 
 2. Тарифниот број 3 се менува и гласи: 

1) За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса 250 
2) За решенија донесени од градоначалникот 250 
 
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. 
2. За решенија донесени по жалби не се плаќа такса." 
3. По тарифниот број 12 се додава нов тарифен број 12-а, кој гласи: 
                         

"Тарифен број 12-а 
За акт врз основа на кој се стекнува право за да се започне со вршење  
на дејност кој го издава градоначалникот 600" 
4. Тарифниот број 64 се менува и гласи: 
"За акт со кој се одобруваат, услови за градба на градежни објекти, и 

тоа за: 
1) Заеднички станбени објекти со кота на венец над 15м висина 1500 
2)  Објекти за средно, вишо и високо образование, објекти  во 

национални и природни паркови, надвор од границите на урбаното 
подрачје 2000 

3)  Хотели категоризирани со 3 и повеќе ѕвездички, здравствени објекти 
за секундарна и терцијарна заштита, објекти од областа на културата 
(театри, киносали, музеи и други објекти), спортски сали со капацитет над 
1000 посетители 2200 

4)  Индустриски  и  производни  објекти со вкупна бруто површина над 
1000 м2, трафостаници и далекуводи со напон поголем од 10 КВ, 
хидроелектрани и термоелектрани со капацитет од 10 и повеќе МВ, 
регионални, меѓурегионални и градски (за населени места над 100.000 
жители) системи за снабдување со вода и канализациони системи, гробишта 
за градови со над 100.000 жители 2500 
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5)  Објекти за складирање и уништување на отпад, штетни и опасни 
материи, магацини за складирање на експлозиви и запаливи материи, објекти 
кои се градат по основ на концесија, објекти за експлоатација на рудни и 
други природни богатства, гранични премини со придружни објекти во 
функција на граничните премини, силоси за складирање на зрнеста храна со 
капацитет над 5000 м 2700 

6)  Објекти за базна и преработувачка хемиска индустрија, црна и 
обоена металургија, за преработка на кожа, крзно, каучук, цемент, стакло, 
керамика, целулоза, хартија, текстил, неметални минерали и други 
индустриски објекти со вкупна бруто површина над 1000 м, објекти за 
производство и преработка на нафта и нафтени деривати, нафтоводи, 
гасоводи, продуктоводи, аеродроми за јавен и друг воздушен сообраќај, 
јавна железничка инфраструктура со придружни објекти и инсталации во 
функција на истите, брани и акумулации, магистрални и регионални 
патишта со мостови, надвозници, подвозници и други придружни објекти, 
бензински и плински пумпни станици, објекти за складирање на течни и 
гасовити горива 3000 

7)  Нуклеарни централи и објекти за производство и складирање на 
радиоактивни материјали 3500" 

4.  По тарифниот број 64 се додава нов тарифен број 64-а, кој гласи: 
 

"Тарифен број 64-а 
За акт со кој се одобруваат услови за градба на градежни објекти од 

локално значење, и тоа за: 
1) Заеднички станбени објекти со кота на венец до 15 м висина 800 
2) Хотели категоризирани до две ѕвездички, здравствени објекти за 

примарна заштита, објекти за основно образование, деловни и 
административно деловни објекти, со кота на венец до 10 м висина и бруто 
површина во основа до 500 м2 1200 

3) Спортски сали со капацитет до 1000 посетители, трафостаници и 
далекуводи со напон до 10 КВ, системи за снабдување со вода и 
канализациони системи од локално значење и   за  градови   со   
население   до 100.000 жители, гробишта за градови до 100.000 жители, 
локални патишта со објектите на нив 1700" 

 
5. Тарифниот број 67 се менува и гласи: 
" За акт со кој се одобрува изградба на градежни објекти, и тоа 

за: 
1) Заеднички станбени објекти со кота на венец над 15 м висина

 1700 
2)  Објекти за средно, вишо и високо образование, објекти   во 

национални и природни паркови, надвор од границите на урбаното 
подрачје 2200 

3)  Хотели  категоризирани со три и повеќе ѕвездички, здравствени 
објекти за секундарна и терцијарна заштита, објекти од областа 
на културата (театри, киносали, музеи и други објекти), спортски сали 
со капацитет над 1000 посетители 2500 

4)  Индустриски и производни објекти со вкупна бруто површина 
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над 1000 м2, трафостаници и далекуводи со напон поголем од 10 КВ, 
хидроелектрани и термоелектрани со капацитет од 10 и повеќе МВ, 
регионални, меѓурегионални и градски (за населени места над 100.000 
жители) системи за снабдување со вода и канализациони системи, 
гробишта за градови со над 100.000 жители 2700 

5)  Објекти за складирање и уништување на отпад, штетни и опасни 
материи, магацини за складирање на експлозиви и запаливи материи, 
објекти кои се градат по основ на концесија, објекти за експлоатација 
на рудни и други природни богатства, гранични премини со придружни 
објекти во функција на граничните премини, силоси за складирање на 
зрнеста храна со капацитет над 5000 м3 3000          

6)  Објекти за базна и преработувачка хемиска индустрија, црна и 
обоена металургија, за преработка на кожа, крзно, каучук, цемент, 
стакло, керамика, целулоза, хартија, текстил, неметални минерали и 
други индустриски објекти со вкупна бруто површина над 1000 м , 
објекти за производство и преработка на нафта и нафтени деривати, 
нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, аеродроми за јавен и друг 
воздушен сообраќај, јавна железничка инфраструктура со придружни 
објекти и инсталации во функција на истите, брани и акумулации, 
магистрални и регионални патишта со мостови, надвозници, подвозници 
и други придружни објекти,  бензински и плински пумпни станици, 
објекти за складирање на течни и гасовити горива 3500 

7)  Нуклеарни централи и објекти за производство и складирање на 
радиоактивни материјали 4000" 

7. По тарифниот број 67 се додава нов тарифен број 67-а, кој гласи: 
 

"Тарифен број 67-а 
За акт со кој се одобрува изградба на градежни објекти од локално 

значење, и тоа за: 
1) Заеднички станбени објекти со кота на венец до 15 м висина,

 1200 
2) Хотели категоризирани до две ѕвездички, здравствени објекти 

за примарна заштита, објекти за основно образование, деловни и 
административно- деловни објекти, со кота на венец до 10 м висина и 
бруто површина во основа до 500 м2 1500 

3) Спортски сали со капацитет до 1000 посетители, трафостаници 
и далекуводи со напон до 10 КВ, системи за снабдување со вода и 
канализациони системи од локално значење   и  за  градови  со 
население  до 100.000 жители, гробишта за градови до 100.000 
жители, локални патишта со објектите на нив 2000" 

 
8. Тарифниот број 69 се менува и гласи: 
"За технички преглед и издавање на акт со кој се даваат во употреба 

градежни објекти, и тоа за: 
1)   Спортски сали со капацитет до 1000 посетители, трафостаници и 
далекуводи со напон до 10 КВ, системи за снабдување со вода и 
канализациони системи од локално значење и за градови со население 
до 100.000 жители, гробишта за градови до 100.000 жители, локални 
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патишта со објектите на нив  2500 
2)  Објекти за средно, вишо и високо образование, објекти    во 

национални и природни паркови, надвор од границите на урбаното 
подрачје 2700 

3)  Хотели категоризирани со  три и повеќе ѕвездички, 
здравствени објекти за секундарна и терцијарна заштита, објекти од 
областа на културата (театри, кино сали, музеи и други објекти), 
спортски сали со капацитет над 1000 посетители 3000 

4) Индустриски и производни објекти со вкупна бруто површина 
над 1000 м, трафостаници и далекуводи со напон поголем од 10 КВ, 
хидроелектрани и термоелектрани со капацитет од 10 и повеќе МВ, 
регионални, меѓурегионални и градски (за населени места над 100.000 
жители) системи за снабдување со вода и канализациони системи, 
гробишта за градови со над 100.000 жители  3500 

5)  Објекти за складирање и уништување на отпад, штетни и опасни 
материи, магацини за складирање на експлозиви и запалливи материи, 
објекти кои се градат по основ на концесија, објекти за експлоатација 
на рудни и други природни богатства, гранични премини со придружни 
објекти во функција на граничните премини, силоси за складирање на 
зрнеста храна со капацитет над 5000 м3 4000 

6)  Објекти за базна и преработувачка хемиска индустрија, црна и 
обоена металургија, за преработка на кожа, крзно, каучук, цемент, 
стакло, керамика, целулоза, хартија, текстил, неметални минерали и 
други индустриски објекти со вкупна бруто површина над 1000 м, 
објекти за производство и преработка на нафта и нафтени деривати, 
нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, аеродроми за јавен и друг 
воздушен сообраќај, јавна железничка инфраструктура со придружни 
објекти и инсталации во функција на истите, брани и акумулации, 
магистрални и регионални патишта со мостови, надвозници, подвозници 
и други придружни  објекти бензински  и плински пумпни станици, 
објекти за складирање на течни и гасовити горива, 4500 

7) Нуклеарни централи и објекти за производство и складирање 
на радиоактивни материјали 5000" 

9. По тарифниот број 69 се додава нов тарифен број 69-а, кој гласи: 
 

"Тарифен број 69-а 
За технички преглед и издавање на акг со кој се даваат во употреба 

градежни објекти од локално значење, и тоа за: 
1) Хотели категоризирани до две ѕвездички, здравствени објекти 

за примарна заштита, објекти за основно образование, деловни и 
административно- деловни објекти, со кота на венец до 10 м висина и 
бруто површина во основа до 500 м2 1700 

2) Заеднички станбени објекти со кота на венец над 15м висина
 2000" 
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Член  7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од денот на 
конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на 
градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по 
спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за 
локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 
12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004). 
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