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ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
                               Сл. Весник на Р. Македонија бр.92/07 од 24.07.2007 год. 

 

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

Македонија" број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 
95/2005, 7/2006 и 70/2006), во членот 15 точката 21 се менува и гласи: 

"21) иселеници од Република Македонија и лица со потекло од Република 
Македонија во постапка за стекнување на државјанство;". 
 

Член 2 
Членот 20 се менува и гласи: 
"За вршење на услутите и користење на податоците од катастарот на 

недвижности и катастарот на земјиштето не се наплатуваат административни такси 
пропишани со тарифа за административни такси". 
 

Член З 
Членот 36 се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за сторен 

прекршок ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице ако во исправите 
што се издаваат без такса не назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој 
пропис се ослободени од такса (член 19 став 1)". 
 

Член 4 
Во членот 37 во Тарифата на административните такси се вршат следниве 

изменувања и догголнувања: 
1.   Во тарифниот број 7 точка 2 во потточка и) зборовите: "патен лист за 

странци и" се бришат, а бројот "20" се заменува со бројот "10". 
Во потточките к) и л) бројот "15" се заменува со бројот "5". 
По потточката л) се додава нова потточка м), која гласи: 
"м) за издавање на патен лист за странци 20". 
2. Во тарифниот број 9 во забелешката точката 1 се брише. 
Точките 2 и 3 од забелешката стануваат точки 1 и 2. 
3. Во тарифниот број 13 став 2 точка 13 износот "5000" се заменува со 

износот  "400". 
По точката 13 се додава нова точка 14, која гласи: 
"14) сертификат за професионална компетентност на управителот и      

овластено лице одговорно за превоз  500". 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"4) За дозвола за посебен меѓуопштински линиски превоз на патници  1.000". 
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 
4. Во тарифниот број 16 став 1  износот "350" се заменува со износот  "600". 
Ставот 4 се менува и гласи: 
"4) Издавање на сертификат за стручна оспособеност на возачите на моторни 

возила за превоз на опасни материи  400". 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
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"5) Издавање на сертификат за стручна оспособеност на советник за 
безбедност при превоз на опасни материи  500". 

5. По тарифниот број 18 се додава нов тарифен број 18-а, кој гласи: 
 

"Тарифен број 18-а 
За издавање на дозвола за јавен превоз на патници и стока во железничкиот 

сообраќај   30.000. 
За продолжување на важноста на дозволата за јавен превоз на патници и стока 

во железничкиот сообраќај  18.000. 
За издавање на дозвола за управување со железничка инфраструктура 60.000. 
За издавање на решение за безбедност, за управување со железничка 

инфраструктура  60.000. 
За издавање на решение за безбедност на превозник во железничкиот сообраќај 

30.000". 
6. Тарифниот број 24 се брише. 
7. Во тарифниот број 29-а став 1 по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, 

кои гласат: 
"3) откупувачи на тутун          1.500 
 4) производители на вино 1.500". 
Точките 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 
8. Во тарифниот број 29-6 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"4) За одобрение за садење лозја со сорти на винско грозје и за прекалемување 

врз сорти што не се винско грозје 600". 
9. Во тарифниот број ЗО-б по ставот 2 се додаваат 12 нови ставови, кои гласат: 
"3) За давање согласност за измена на статут  2.000. 
 4) За давање согласност за стекнување на квалификуван удел во друштво за 

осигурување  1.000. 
 5) За давање согласност за членови за орган на управување  1.000. 
 6) За давање согласност за измена на називот на друштво за осигурување  

1.000. 
 7) За давање согласност за отстапување на договорите за осигурување  1.000. 
 8) За добивање дозвола за воведување на нова класа на осигурување  3.000. 
 9) За добивање дозвола за пренос на осигурително портфолио   3.000. 
10) За добивање дозвола за статусни измени на друштво за осигурување 3.000. 
11) За добивање дозвола за отворање на филијала на странско друштво за 

осигурување во Република Македонија   3.000. 
12) За добивање дозвола за отворање на филијала на друштво за осигурување 

во странство  3.000. 
13) За добивање дозвола за склучување договор за пренос на значаен дел од 

своите активности на друго друштво за осигурување или друго правно лице  3.000." 
10. По тарифниот број 55 точка 5 со наслов Катастарски такси и 

Тарифните броеви 56, 57, 57-а, 58, 59, 60, 61 и 62 се бришат. 
11. Во тарифниот број 64 ставот 1 се менува и гласи: 
"1) За акт за издавање на решение за локациски услови за градба на 

градби, и тоа за:". 
12. Во   тарифниот број 64-а ставот 1 се менува и гласи: 
"1) За акт за издавање на решение за локациски услови за градба на 

градби од локално значење, и тоа за:". 
13. Во тарифниот број 67 ставот 1 се менува и гласи: 
"1) За акт за издавање на одобрение за градење на градби, и тоа за:". 
14. Во   тарифниот број 67-а  ставот 1 се менува и гласи: 
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"1) За акт за издавање на одобрение за градење на градби од локално 
значење, и тоа за:". 

15. Во тарифниот број 69 ставот 1 се менува и гласи: 
"1) За акт за издавање на одобрение за употреба на градби, и тоа за:". 
16. Во тарифниот број 69-а ставот 1 се менува и гласи: 
"1) За акт за издавање на одобрение за употреба на градби од локално 

значење, и тоа за:". 
17. Тарифниот број 72 се менува и гласи: 
"За одобренија и решенија кои ги издава царинскиот орган се плаќа такса 

и тоа: 
-  за одобренија и решенија во писмена форма или на пропишан образец 

500 и 
-   за одобрение во форма на службена белешка 300". 

18. Тарифниот број 74 се брише. 
19. По тарифниот број 83 се додава нов тарифен број 83-а, кој гласи: 

 
"Тарифен број 83-а 

За овластување на акредитирање на лаборатории за вршење на енолошки 
испитувања и анализи       5.000." 
 

Член 5 
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на 

Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за 
административните такси. 
 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија". 
 


