
ТАРИФИ   

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

согласно Законот за административни такси 

 

Реден 

број 

Тарифен 

број 

Поднесоци Денари 

1. 1 За барања, молби, предлози пријави и други 

поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана 

друга такса 

50 

2. 2 За жалби против решение 250 

3. 3 За решенија донесени од градоначалникот 250 

4. 13 За акт врз основа на кој се стекнува право да се 

започне со вршење на дејност 

600 

5. 15 1.За издавaње на лиценца за вршење на 

одделни видови на превоз на патници и стока 

во внатрешниот и меѓународниот патен 

сообраќај и тоа: 

1)За општински линиски превоз на патници 

2)За автотакси превоз на патници 

 

 

 

 

6.000 

3.000 

6. 19 1.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 

Г Р А Д Е Ж Н И  Т А К С И 

7. 80 За издавање на извод од урбанистички план: 

а) градежни објекти до 500 м2  

 

500 

  б) градежни објекти над 500 м2 750 

  в)далноводи со напон до 110 КВ 1000 

  г) хидроелектрични и термоелектрични 

централи 

1200 

  д) депонии за опасни и штетни материи 1500 

  ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 

Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна 

Река, Струмешница, Црн Дрм и Радика и брани 

со акумулации на другите реки и водотеци чие 

набљудување е задолжително според 

постојните прописи 

1700 

  е) далноводи со напон од 110 до 400 КВ 2000 



магистрални и регионални патишта со 

објектите на нив, железнички пруги и објектите 

на нив,  жичари за јавен сообраќај, аеродроми 

со придружните објекти, засолништа за 

посебна намена 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  

  ж) бензиски пумпи со придружни објекти, 

главни поштенски центри и радиостаници и 

телевизиски предаватели  

2200 

8. 81 За поднесено барање за отуѓување на 

градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија  

1500 

9. 82 За поднесено барање за давање на градежно 

земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија на долготраен закуп 

1800 

10. 83 За поднесено барање за давање на градежно 

земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија под краткотраен закуп 

1200 

11. 84 За поднесено барање за стекнување на право 

на сопственост од поранешен сопственик 

1000 

12. 87 За поднесено барање за издавање на 

одобрение за градење за доградба, надградба 

и рекунструкција на постоен објект:  

-градби од прва категорија 

- градба од втора категорија 

 

 

 

 

2500 

1000 

13. 88 За поднесено барање за издавање на 

одобрение за градење: 

-градби од прва категорија 

- градба од втора категорија 

 

 

3500 

1500 

14. 89 1.За поднесено барање за издавање на 

решение за адаптација и пренамена на 

постоен објект: 

-градби од прва категорија 

 

 

 

1500 



- градба од втора категорија 800 

15. 89 2. за поднесено барање за издавање на 

решние за изведување на градби односно 

поставување на опрема за градби за кои не е 

потребно издавање на одобрение за градење  

 

 

800 

16. 91 За поднесено брање за издавње на решенија 

за промена на инвеститор: 

- градби од прва категорија 

- градба од втора категорија 

 

 

2500 

1000 

17. 92 За поднесено барање за издавање на решение 

со кое врши измена на градбата во текот на 

градењето: 

- градби од прва категорија 

- градба од втора категорија 

 

 

 

2500 

1000 

18. 93 За поднесено барање за издавање на 

одобрение за поставување на времени објекти 

и урбана опрема  

 

1000 

19. 94 За поднесување на жалба против првостепено 

решение  

200 

 


