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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Службен весник на РМ, бр. 17 од 11.02.2011 година 
 
 
 

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, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008 6/10 и 145/10), во членот 6 став 1 
точка 2 на крајот од реченицата по точката и запирката сврзникот “и“ се брише. 
Во точката 3 на крајот од реченицата точката се заменува со точка и запирка и се 
додава сврзникот “и“. 
 

Член 2 
Во членот 15 став 1 точка 20 на крајот од реченицата по точката и запирката 
сврзникот “и“ се брише. 
Во точката 21 на крајот од реченицата точката се заменува со точка и запирка и 
се додава сврзникот “и“. 
По точката 21 се додава нова точка 22, која гласи: 
“22) синдикалните организации за барања доставени до Министерството за 
надворешни работи за кои е потребен ангажман на дипломатските, односно 
конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, со цел за 
заштита на права или застапување на државјаните или правните лица на 
Република Македонија по повод мерките кои се во спротивност со меѓународните 
договори, начелата на меѓународното право или меѓународните обичаи.“ 

 
Член 3 

Во членот 18 став 1 точката 26 се менува и гласи: 
“списи и дејства во постапката за издавање на лични карти на македонските 
државјани и издавање и продолжување на дозволата за постојан престој на 
странските државјани.“ 
 

Член 4 
Во членот 22-а став 2 по зборовите: “се плаќаат“ се додаваат зборовите: “ со 
пренос на средства од една на друга трансакциска сметка“. 
 

Член 5 
Во членот 26 став 1 по зборовите: “трезорска сметка“ се додаваат зборовите: “со 
пренос на средства од една на друга трансакциска сметка“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
“Кај дипломатските и конзуларни претставништва на Република Македонија во 
странство таксите се плаќаат во готови пари или на банкарските сметки отворени 
за наплата на конзуларните такси.“ 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
“Министерот за финансии може да овласти органи на државната управа да 
склучат договор со деловните банки за наплата на административна такса.“ 
 

Член 6 
Во членот 26-а по зборовите: “трезорска сметка“ се додаваат зборовите: “начинот 
на плаќање со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка“ . 
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Член 7 
Во членот 27 по зборовите: “се обраќаат” зборот ”во“ се брише и се додаваат 
зборовите: “до Министерството за надворешни работи за ангажман на“. 
 

Член 8 
Членот 28 се брише. 
 

Член 9 
Членот 29 се менува и гласи: 
“Таксените обврзници кои во странство поднесуваат барање до дипломатските и 
конзуларните претставништва на Република Македонија, таксата ја плаќаат во 
евра утврдена според тарифата на конзуларни такси. 
Дипломатските и конзуларните претставништва акредитирани во држави чија 
национална валута не е евро, туку друга конвертибилна валута таксата ја 
наплатуваат во домицилна валута во однос на еврото утврдена според средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на првиот работен 
ден по истекот на секој месец. 
Дипломатските и конзуларните претставништва акредитирани во држави чија 
национална валута не е евро или друга конвертибилна валута можат да ја 
наплатат таксата и во домицилната валута во однос на еврото утврдена според 
средниот курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на првиот 
работен ден по истекот на секој месец. 
Дипломатските и конзуларните претставништва најдоцна до петти во тековниот 
месец на соодветна уплатна сметка во Република Македонија ги уплатуваат 
наплатените конзуларни такси од таксените обврзници за претходниот месец.“ 
 

Член 10 
Во членот 31 став 1 точка 5 зборовите: ”под услов на реципроцитет“ се бришат. 
По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи: 
“11) поднесени молби за издавање на патни исправи, визи на странски 
државјани, составување на договори во канцеларијата на дипломатското или 
конзуларното претставништво, составување на полномошно или други исправи на 
барање на таксениот обврзник, заверување на превод од странски на македонски 
јазик или на јазикот на националностите и обратно, доставување на пари, хартии 
од вредност, штедни книшки и други предмети од вредност, како пари и 
вредности кои потекнуваат од остварена оставина.“ 
Во ставот 2 по бројот “3“ се додава бројот “4”. 
 

Член 11 
Членот 32 се брише. 
 

Член 12 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Контрола на примената на одредбите од овој закон кај дипломатско-
конзуларните претставништва на Република Македонија врши Министерството за 
надворешни работи, а ревизијата ја врши Државниот завод за ревизија.“ 
 

Член 13 
Во членот 36 бројот “500“ се заменува со бројот “350“, а бројот “1.000“ се 
заменува со бројот “700“. 
 

Член 14 
Во членот 37 во Тарифата на административните такси Тарифниот број 8 се 
менува и гласи: 
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“За визи кои на странските државјани органот на управата за внатрешни работи 
ги издава на граничните премини за: 
- транзитна виза (виза Б) и за виза со краткорочен престој (виза Ц)        60 евра 
- групна виза                                                                                            60 евра  
Забелешка:  
Такса за виза не се наплаќа на: 
- деца помали од шест години, 
- ученици, студенти, студенти на постдипломски студии и придружни наставници 
кои престојот го користат за целите на студирање или образовна обука, 
- на истражувачи од трети земји кои патуваат со цел за спроведување на научно 
истражување, како што е дефинирано во Препораката бр. 2005/761/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот од 28 септември 2005 година за олеснување 
на издавањето на единствени визи за краток престој од страна на земјите членки, 
за истражувачи од трети земји кои патуваат низ Заедницата со цел за 
спроведување на научно истражување и 
- претставници на непрофитни организации на возраст до 25 години кои 
учествуваат на семинари, конференции, спортски, културни или образовни 
настани организирани од страна на непрофитни организации. 
Деца на возраст меѓу 6 и 12 години плаќаат такса за виза во износ од 35 евра.  
За издавање на групна виза се наплатува такса за секој издаден стикер.” 
Тарифниот број 9 се менува и гласи: 
“За издавање патна исправа или издавање дупликат на патна исправа за 
патување во странство за државјани на Република Македонија, и тоа за: 
а) издавање на патна исправа на деца до 4 годишна возраст            50 
б) издавање на патна исправа на лица од 4 до 27 години          150 
в) издавање на патна исправа на лица постари од 27 години          250 
г) издавање на дупликат на патна исправа на лица помлади од 27 години        250 
д) издавање на дупликат на патна исправа на лица постари од 27 години        250  
ѓ) замена на оштетена важечка патна исправа на лица помлади од 27 години 250 
е) замена на оштетена важечка патна исправа на лица постари од 27 години  250 
ж) издавање на заедничка патна исправа (за секое лице)                                 50  
з) издавање и продолжување на рокот на важењето на пропусницата за 
преминување на границата во малограничниот сообраќај                                 50. 
За издавање патна исправа, лична карта на странски државјани или виза и 
дозвола за престој на странски државјани за: 
а) продолжување на виза за краткорочен престој (виза Ц)   60 евра 
б) продолжување на виза за долгорочен престој (виза Д)   70 евра 
в) издавање на патна исправа за признаен бегалец    10 евра 
г) издавање и продолжување на дозвола на странец со привремен  
и постојан престој во Република Македонија     15 евра 
д) лична карта за признаен бегалец       5 евра  
ѓ) лична карта за лица под супсидијарна заштита     5 евра  
e) издавање на пасош за странци       20 евра”  
Во Главата „Б. Конзуларни такси“ ставот 1 се брише.  
Во Тарифниот број 131 во забелешката точките 3 и 4 се бришат.  
Тарифниот број 133 се менува и гласи: 
“За патни исправи за кои се поднесени барања преку дипломатските и/или 
конзуларните претставништва на Република Македонија за: 
1) издавање на патна исправа на деца до 4 годишна возраст            25 
2) издавање на патна исправа на лица од 4 до 27 години            27  
3) издавање на патна исправа на лица постари од 27 години            30 
4) издавање на дупликат на патна исправа на лица помлади од 27 години          30 
5)  издавање на дупликат на патна исправа на лица постари од 27 години      30 
6)  замена на оштетена важечка патна исправа на лица помлади од 27 години   30 
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7) замена на оштетена важечка патна исправа на лица постари од 27 години   30 
8) издавање на патен лист за враќање во Република Македонија (пасаван)     30 
9) издавање на пасош за странци             20.“  
Во Забелешката ставот 2 се брише. 
Тарифниот број 135 се менува и гласи: 
“За визи што ги издаваат дипломатски или конзуларни претставништва на 
Република Македонија за: 
- аеродромска транзитна виза (виза А)      60 
- транзитна виза (виза Б)        60 
- виза за краткорочен престој (виза Ц)      60 
- виза за долгорочен престој (виза Д)      70 
- групна виза          60  
Забелешка:  
Такса за виза не се наплаќа на: 
- деца помали од шест години, 
- ученици, студенти, студенти на постдипломски студии и придружни наставници 
кои престојот го користат за целите на студирање или образовна обука, 
- на истражувачи од трети земји кои патуваат со цел за спроведување на научно 
истражување, како што е дефинирано во Препораката бр. 2005/761/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот од 28 септември 2005 година за олеснување 
на издавањето на единствени визи за краток престој од страна на земјите членки, 
за истражувачи од трети земји кои патуваат низ Заедницата со цел за 
спроведување на научно истражување и 
- претставници на непрофитни организации на возраст до 25 години кои 
учествуваат на семинари, конференции, спортски, културни или образовни 
настани организирани од страна на непрофитни организации. 
Деца на возраст меѓу шест и 12 години плаќаат такса за виза во износ од 35 евра. 
За издавање на групна виза се наплатува такса за секој издаден стикер.” 
Тарифниот број 136 се менува и гласи: 
“1. За прибавување на уверенија, потврди и изводи од матични книги, како и за 
потврди или спроводници за пренос на посмртни останки што ги издава 
дипломатско или конзуларно претставништво на Република Македонија, ако 
поинаку не е пропишано 12.” 
Во Тарифниот број 138 Забелешката се брише. 
Во Тарифниот број 139 Забелешката се брише. 
Во Тарифниот број 140 Забелешката се брише. 
Во Тарифниот  број 145 се додава нова точка 1, која гласи: 
“1. За постапка за отпуст од државјанство на Република Македонија               
100.” 
Точката 1 станува точка 2. 
Забелешката се менува и гласи: 
“Ако во постапката се донесува решение за отпуст од државјанство на членови на 
семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството. 
Таксата за заверување на потпис на молба за отпуст од државјанство се плаќа за 
заверување на секој потпис на исправата.” 
Во Тарифниот број 152 во Забелешката ставот 2 се брише. 
По Тарифниот број 152 се додава нов Тарифен број 152-а, кој гласи: 
 

„Тарифен број 152-а 
1. За постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија со 
природување          20. 
2.  Ако во постапката за стекнување на државјанство на Република Македонија со 
природување се донесе решение со кое се стекнува државјанство  80. 
Забелешка 
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Ако во постапката се донесува решение за стекнување на државјанство на 
членови на семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството.“ Пред 
Тарифниот број 153 се додава насловот “В. Разно”  
По тарифниот број 156 се додава нов Тарифен број 157, кој гласи: 
 

“Тарифен број 157 
Издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво 3.000 
Издавање на дозвола за статусна промена на финансиско друштво  3.000 
Донесување на решение за дополнување на дозвола за основање  
работа на финансиско друштво       1.500 
Донесување на решение за согласност за член на орган на управување 1.500.“ 
 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
 


