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ЗАКОН   

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.84 од 04.07.2012 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  и   17/11),  во  членот    37  во  Тарифата  на 
административните такси точка 5. Градежни такси Тарифниот број 85 се менува и гласи: 

 
“За    поднесено     барање     за    издавање     на    решение     со    кое    се    одобрува 

архитектонскоурбанистички проект 1.500.“ 
 

Тарифниот број 86 се менува и гласи: 

“За поднесено барање за издавање на одобрение за подготвителни работи: 
- на градби од прва категорија     2.500 
- на градби од втора категорија  1.500.“ 

 
Тарифниот број 87 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење за доградба, 

надградба и реконструкција на постоен објект: 
- градби од прва категорија 2.500 
- градби од втора категорија 1.000.“ 

 
Тарифниот број 88 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење: 
- на градби од прва категорија 3.500 

- на градби од втора категорија 1.500.“ 
Тарифниот број 89 се менува и гласи: 
“1. За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на 

постоен објект: 
- градби од прва категорија 1.500 
- градби од втора категорија 800 
2. За поднесено  барање  за издавање  на решение  за изведување  на градби,  

односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање на одобрение 
за градење 
800.“ 

 
Тарифниот број 90 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на одобрение за употреба: 
- на градби од прва категорија 4.000.“ 
Тарифниот број 91 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор: 

 
- градби од прва категорија 2.500 
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- градби од втора категорија 1.000.“ 
 

Тарифниот број 92 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на  решение со кое врши измена на градбата во текот 

на градење: 
- на градби од прва категорија 2.500 
- на градби од втора категорија 1.000.“ 

 
Во Тарифниот број 93 бројот “1.500“ се заменува со бројот “1.000“. 

 
Член 2 

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


