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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.23 од 10.02.2016 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, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15), во членот 8 став 2 по зборот 
„решение“ се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето“. 

Член 2 

Во членот 22 став 3 по зборот „финансии“ се додаваат зборовите: „во рок од 60 дена од 
денот на приемот на барањето”. 

Во ставот 4 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок од 
60 дена од денот на приемот на барањето.“ 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
„Формата и содржината на барањето од ставот 2 од овој член ја пропишува министерот за 
финансии.“ 

Член 3 

Во членот 33 зборовите: „шефот на“ се бришат, а по зборот „странство“ се додаваат 
зборовите: „во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето“. 

По ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Постапката за враќање на такса од ставот (1) од овој член се покренува по барање на 
странката. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) од овој член ја пропишува 
министерот за финансии.“ 

Член 4 

По членот 36 се додава нов член 36-a, кој гласи: 

„Член 36-а 
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Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице во органот (член 8 став (2)), на градоначалникот (член 22 
ставови 3 и 4) како и на овластеното службено лице во дипломатското, односно 
конзуларното претставништво на Република Македонија во странство (член 33 став (1)), 
доколку во законски пропишаниот рок не донесат решение. 

За прекршоците од ставот (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“ 

Член 5 

Во членот 37 Тарифниот број 41 се менува и глaси: 

“1) Издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг 3.000 

2) Издавање на дозвола за статусна промена на давател на финансиски лизинг 3.000 

3) Донесување на решение за согласност за член на орган на управување на 
давател на финансиски лизинг 1.500 

4) Донесување на решение за согласност за промена во сопственичката структура 
на давател на финансиски лизинг.” 1.500 

Член 6 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 7 

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 
согласно со законот по кој биле започнати. 

Член 8 

Одредбите од членовите 1, 2, 3 и 4 од овој закон ќе се применуваат со започнувањето на 
примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 

 

Член 9 

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


