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ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
“Сл. весник на Р Македонија” бр. 19/04 од 30.03.2004 година 

 
Член 1 

Во Законот за административните такси (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001 и 24/2003), во членот 29 
ставови 1, 2 и 3 зборовите: “САД долари” се заменуваат со кратенката 
“ЕВРА”. 
 

Член 2 
Во членот 37, во Тарифата на административните такси, во одделот под А. 
во колона 3 зборовите: “САД долари” се заменуваат со кратенката “ во 
ЕВРА”. 
Во тарифниот број 5 точка 2 зборот “долари” се заменува со кратенката 
“ЕВРА”. 
Точката 9 и тарифните броеви 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 и 107 се менуваат и гласат: 
“9. Такси за стекнување и одржување во важност на патент, индустриски 
дизајн, трговска марка, право на користење на заштитениот географски 
назив и топографија на интегрални кола. 
 
 

 
Тарифен број 89 

 
За пријава со која се бара заштита на патент, индустриски дизајн, 
трговска марка, право на користење на заштитениот географски 
назив и топографија на интегрални кола, и тоа:  
1)за пријава со која се бара заштита на патент, вклучувајќи ја и 
важноста за првите две години 

  
  
  
800 

2)за пријава со која се бара заштита на индустриски дизајн: 
-ако пријавата содржи еден индустриски дизајн  

500 

- ако пријавата содржи два или повеќе индустриски дизајни, за 
вториот и за секој следен  

200 

3) за пријава со која се бара заштита на трговска марка: 
-ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи на 
меѓународна класификација на производи и услуги  

  
600 

-ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи на 
меѓународната класификација на производи и услуги, за секоја 

  
100 
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натамошна класа уште по  

4)за пријава со која се бара заштита на колективна и 
сертификатна марка  

2.000

5)за пријава со која се бара признавање на право на користење 
на заштитениот географски назив  

600 

6)за барање за меѓународно регистрирање на трговска марка 
(Мадридски аранжман)  

1.000

7) за барање за меѓународна пријава на патент (Договор за 
соработка во областа на патентите)  

2.700

8)за пријава за признавање на правото на топографија на 
интегрални кола  

3.000

Забелешка:   

1.Лицата кои не се во работен однос, а се евидентирани како 
невработени, пензионерите, инвалидите, учениците и студентите, 
самостојните уметници и војниците на отслужување на воениот 
рок ги плаќаат таксите предвидени во точките 1 и 2 на овој 
тарифен број во износ намален за 50%. 

  

2.Во поглед на утврдувањето на својството самостоен уметник од 
ставот 1 на оваа забелешка се применуваат прописите за 
пензиското осигурување што се однесуваат на самостојните 
уметници. 

  

Тарифен број 90   

За одржување на правата од основната пријава на патентот, 
односно од основниот патент на име годишна такса, и тоа: 

  

1)за третата година- сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата  

800 

2)за четвртата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата  

1.000

3)за петтата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата  

1.200

4)за шестата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата 

1.400

5)за седмата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата 

1.600

6) за осмата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 1.800
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пријавата  

7)за деветтата година - сметајќи од денот на поднесувањето на 
пријавата  

2.000

8)за десеттата и секоја следна до дваесеттата година сметајќи од 
денот на поднесувањето на пријавата 

3.000

За одржување на правото од дополнителната пријава на патентот, 
односно од дополнителниот патент, годишната такса од ставот 1 
на овој тарифен број ќе се намали за 30%.  

  
4.000

Забелешка:   

1. Важи одредбата на забелешката кон тарифниот број 89.   

2.Годишната такса за одржување на правото од пријавата, 
односно од патентот се уплатува до почетокот на годината за која 
се уплатува таксата. 

  

3.Ако годишната такса не се плати во определениот рок може да 
се плати во рок од три месеци од денот на истекот на тој рок, со 
наплата на редовната такса зголемена за 25%, а може да се плати 
и во продолжен рок од шест месеци од денот на истекот на 
истекот на дополнителниот рок од три месеци и тоа во двоен 
износ. 

  

4.Ако дополнителниот патент се прогласи за основен патент за 
наредната година се плаќа таксата која според овој тарифен број 
се плаќа за основниот патент. 

  

Тарифен број 91   

За барање за продолжување на важењето на индустриски дизајн, 
трговска марка и право на користење на заштитениот географски 
назив 

300 

Тарифен број 92   

За одржување на важењето на индустрискиот дизајн, трговската 
марка, правото на користење на заштитениот географски назив и 
топографија на интегрални кола, се плаќа такса и тоа: 

  
  

1) за одржување во важност на индустрискиот дизајн за секој 
период од пет години, и тоа: 

  

- за првиот индустриски дизајн 2.000

- за вториот и секој следен од серијата 800 

2) за одржување во важност на трговска марка за секој период од   
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десет години: 

- такса за десет години 4.000

- за секоја класа на производ, односно класа на услуги 1.000

3) за одржување на колективна марка за секој период од десет 
години: 

  

- Такси од десет години 6.000

- за секоја класа на производи односно класа на услуги 1.200

4) за правото на користење на заштитениот географски назив:   

- за период од пет години од денот на уписот на овластениот 
корисник во регистарот на корисниците 

4.000

5) за топографија на интегрални кола 5.000

Забелешка:   

1. Важи забелешката кон тарифниот број 89.   

2.Ако таксата не се плати во определениот рок може да се плати 
во рок од три месеци од денот на истекот на тој рок со наплата на 
редовната такса зголемена од 25%, а може да се плати и во 
продолжен рок од шест месеци од денот на истекот на 
дополнителниот рок од три месеци и тоа во двоен износ. 

  

Тарифен број 93   

За упис во регистарот на застапниците   

Тарифен број 94   

Годишна такса за обнова во регистарот на застапниците   

Тарифен број 95   

За потврди и уверенија за податоците во врска со пријавени или 
признаени права од индустриска сопственост 

500 

За уверенија на трговски марки заштитени сообразно со 
Мадридскиот аранжман за меѓународно регистрирање на 
трговските марки 

450 

Тарифен број 96   

За уверение за право на првенство 550 
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Тарифен број 97 

 
 
За одлука по предлог за враќање во поранешна состојба за 
пријавени или признаени права од индустриска сопственост 

1.000

   

Тарифен број 98 
 
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

Тарифен број 99   

За барање за престанување на важењето на патент и трговска 
марка во, случај на некористење, за предлог за огласување за 
ништовно решение за признавање на право од индустриска 
сопственост 

  
3.000

Забелешка:   

Важи забелешката кон тарифниот број 89   

Тарифен број 100   

За решение по барање за упис на пренос на право или лиценца за 
пријавен или признат патент, односно пријавен или одобрен 
индустриски дизајн или трговска марка или топографија на 
интегрални кола 

  
500 

Тарифен број 101   

За барање за откажување од пријавено, односно признаено право 
од индустриска сопственост 

100 

Тарифен број 102   

За решение по барање за упис на која и да е друга промена на 
пријавено или признаено право од индустриска сопственост 

300 

Тарифен број 103   

За барање за објавување на пријава пред истекот на рок од 18 
месеци од денот на поднесувањето на пријавата 

3.000
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За барање во случај на спор во врска со повреда на право од 
пријавата, пријавата да се земе во постапка преку ред 

3.000

Забелешка:   

Важи забелешката кон тарифниот број 89   

   

Тарифен број 104 
 
За барање пријава на патент да се претвори во пријава на 
индустриски дизајн или обратно 

300 

За секоја дополнителна промена која ја врши подносителот на 
пријавата, во случаите кога тоа е дозволено 

300 

Тарифен број 105   

За барање:   

1) дополнителна пријава на патент, односно дополнителен патент 
да стане 
основна пријава, односно основен патент 

600 

2)дополнителна пријава, односно дополнителен патент да се врзе 
за нова основна пријава, односно за нов основен патент 

400 

Тарифен број 106 
 
За приговор на објавена пријава за трговска марка и индустриски 
дизајн 

1.500

Тарифен број 107   

За барање за издавање на присилна лиценца  3.000

Во одделот Б. Конзуларни такси зборовите: „САД долари” се 
заменуваат со кратенката „ЕВРА”. Во тарифниот број 134 став 2 
точки 1), 2) и 3) зборовите: „САД $” се заменуваат со кратенката 
„ЕВРА”. 

  

 
Член 3 

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