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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

“Сл. весник на Р Македонија” бр. 7/98 од 10.02.1998 год. 
 
 

Член 1 
Во Законот за административните такси (“Службен весник на Република 
Македонија” број 17/93 и 20/96), во член 18 точка 19) се менува и гласи: 
“19) списи и дејства за добивање одобрение за сечење на дрвја во шума 
во приватна сопственост во времето определено за сечење”. 
По точката 34) се додава нова точка 35) која гласи: 
“35) списи и дејства во постапката по поднесеното барање за убиено или 
заклано животно, односно за уништен предмет заради спроведување на 
мерките за заштита на животните од заразни болести.” 
 

Член 2 
Во член 36 зборовите: “една петтина до три плати” се заменуваат со 
зборовите: “2.000 до 20.000 денари”. 
 

Член 3 
1. Во член 37 во Тарифата на административните такси, тарифниот број 5 
се менува и гласи: 
денари долари 
“1. За издавање одобрение за престој на странци во Република Македонија 
30 
2. За издавање одобрение за привремен престој на странец во Република 
Македонија до три месеци... 5 долари, а за секое наредно одобрение од по 
три месеци по 10 
3. За издавање на одобрение за привремен престој на странец во 
Република Македонија над три месеци 10” 
2. Во тарифниот број 6 во точката 1 по потточката б) се додава нова 
потточка в) која гласи: 
“в) за издавање на привремена колективна дозвола за движење и 
задржување на граничниот премин за секое лице по 50”. 
Во точката 2 во потточката а) зборовите: “за еден” се заменуваат со 
зборовите “или за”. 
По потточката ѓ) се додава нова потточка е) која гласи: 
“е) за издавање на привремена колективна дозвола за движење и 
задржување на граничниот премин за секое лице по 80”.  
3. Во тарифниот број 7 во точка 2 потточките ѓ), е), ж) и з) се бришат. 
По потточката и) се додава нова потточка ј) која гласи: 
“ј) за издавање и продолжување на лична карта на странец со привремен 
престој во Република Македонија 10”. 
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4. По тарифниот број 29 се додаваат два нови тарифни броја 29-а и 29-б 
кои гласат: 
“Тарифен број 29-а 
За решение по барање за утврдување на условите за издавање на решение 
или за запишување во регистарот на: 
1) производители на семенски и саден материјал 1.500  
2) доработувачи на семенски материјал 1.500 
3) вршење на ДДД мерки 1.500 
4) вршење на биолошки предиспитувања, биолошки и физичко- хемиски 
испитувања 1.500 
5) испитување на семенски и саден материјал пред пуштање во промет 
1.500 
6) вршење на задолжителни здравствени и стручни прегледи на семенски 
посеви и објекти за производство на саден материјал 1.500  
7) пуштање во промет на вештачки ѓубрива на територијата на Република 
Македонија 1.500 
8) за решение по барање за признавање на новостворени, односно 
одобрување за воведување во производство странски 
сорти земјоделски и шумски растенија, со кое се врши упис во Списокот на 
странски или домашни сорти и хибриди земјоделски растенија за кои е 
одобрено воведување во производство во Република Македонија 1.500” 
Тарифен број 29-б 
За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице за пуштање 
во промет на средства за заштита на растенијата на територијата на 
Република Македонија 1.000” 
За одобрение за увоз и извоз на определени земјоделски, прехранбени, 
шумски производи и семенски материјал 600 
За одобрение за увоз на лекови кои се употребуваат во ветеринарната 
медицина 600” 
5. По тарифниот број 31 се додава нов тарифен број 31-а кој гласи: 
“Тарифен број 31-а 
За решение со кое се дава согласност на посебната документација, што се 
однесува на заштитата при работа 800” 
6. По тарифниот број 88 во точката 9, во насловот по зборот “производот” 
се додаваат зборовите: “и топографија на интегрални кола”. 
7. Во тарифниот број 89 уводната реченица се менува и гласи: 
“За пријава со која се бара заштита на патент, модел и мостра, стоковен и 
услужен жиг и ознака за потеклото на производот и топографија на 
интегрални кола и тоа:” 
Точката 5) се менува и гласи: 
“5) за барање за признавање на правото на користење на ознака на 
потеклото на производот 600” 
По точката 7) се додава нова точка 8) која гласи: 
“8) за пријава за признавање на правото на топографија на интегрални 
кола 3.000” 
8. Тарифниот број 91 се менува и гласи: 

 2 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

“За барање за продолжување на важењето на стоковен и услужен жиг и 
ознака за правото на користење на ознака за потеклото на производот 
300” 
9. Во тарифниот број 92 уводната реченица се менува и гласи”: 
“За одржување на важењето на модел, мостра, стоковен и услужен жиг, 
правото на користење на ознака на потекло на производот и топографија 
на интегрални кола, се плаќа такса и тоа:” 
Во точката 4) по зборот “за” се додаваат зборовите: “правото на”. 
По точката 4) се додава нова точка 5) која гласи: 
“5) за топографија на интегрални кола 8.000” 
Во забелешката во точката 2, зборот “годишната” се брише. 
10. Тарифниот број 95 се менува и гласи: 
“За потврди и уверенија за податоците во врска со пријавени или 
признаени права од индустриска сопственост 500” 
11. Тарифниот број 97 се менува и гласи: 
“За одлука по предлог за враќање во поранешна состојба за пријавени или 
признаени права од индустриска сопственост 1.000” 
12. Тарифниот број 98 се менува и гласи: 
“За барање за продолжување на рокот што се определува во текот на 
постапката по пријава за признавање на право од индустриска сопственост 
1) за прво барање 500 
2) за секое наредно барање 1.000” 
13. Тарифниот број 99 се менува и гласи: 
“За барање за престанување на важењето на патент и стоковен и услужен 
жиг во случај на некористење, за предлог за огласување на ништовно 
решение за признавање на право од индустриска сопственост 3.000 
Забелешка: 
Важи забелешката кон тарифниот број 89.” 
14. Тарифниот број 100 се менува и гласи: 
“За решение по барање за упис на пренос на право или лиценца за 
пријавен или признат патент, односно пријавен или одобрен модел, мостра 
или стоковен и услужен жиг или топографија на интегрални кола 500” 
15. Тарифниот број 101 се менува и гласи: 
“За барање за откажување од пријавено, односно признаено право од 
индустриска сопственост 100” 
16. Тарифниот број 102 се менува и гласи: 
“За решение по барање за упис на која и да е друга промена на пријавено 
или признаено право од индустриска сопственост 300” 
17. Во тарифниот број 106 по збирот “продолжено” се додаваат зборовите: 
“право на”. 
18. Во тарифниот број 108 ставот 2 се менува и гласи: 
“За дозвола за радиостаница која се издава на странско правно или 
физичко лице износот на таксата се зголемува за 50%.” 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
“За одобрение на експериментална работа на телекомуникациски средства 
заради испитување на нивните својства 3.000”.  
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Член 4 

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