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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО  
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за комуналните такси  (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08,130/08, 6/10, 
145/10, 17/11, 84/12, 192/15 и 23/16) се уредува плаќањето на административните такси 
за списите и дејствата во управните работи кај органите на државната управа, 
органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите на Градот 
Скопје. 
Како органи, согласно одредбите од овој закон се сметаат органите и организациите во 
Република Македонија; и дипломатските и конзуларните претставништва на Република 
Македонија во странство. Како органи се сметаат и трговските друштва, здруженијата 
на граѓаните и другите правни лица кога во вршењето на јавни овластувања што им се 
доверени со закон, решаваат во управните работи по барање на странките.
Таксите се плаќаат по таксената тарифа, која е составен дел на овој закон. 
Такса не може да се наплатува ако со таксената тарифа не е пропишана, ниту да се 
наплатува во поголем или помал износ од пропишаниот доколку со друг закон и со 
меѓународен договор не е определено поинаку. 
Таксен обврзник е лице по чие барање постапката се покренува, односно се вршат 
дејства предвидени со таксената тарифа.

Со измените и дополнувањата на Законот за комуналните такси се предлага да се 
изврши усогласување на одредби од овој закон со одредбите од Законот за 
прекршоците.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени се во функција на усогласување на одредби 
предвидени во Законот за комуналните такси со Законот за прекршоците.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Се очекува предложените измени и дополнување на Законот за комуналните такси да 
немаат негативно влијание врз Буџетот на Република Северна Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
комуналните такси не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту 
материјални обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1
Во Законот за комуналните такси ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 
61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), членот 18 се менува и гласи:

„ (1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на даночен обврзник правно лице (микро трговец); од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 
евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице среден трговец) и 
од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(голем трговец), доколку
1) не го плати утврдениот износ на таксата во пропишаниот рок (член 11 став (2) и член 
13 став (3)) и
2) не поднесе пријава до општинската администрација, до администрацијата на 
општините на градот Скопје и до администрацијата на градот Скопје, за настанатата 
таксена обврска (член 12 став (1) и член 13 став (1).
(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра 
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 
200 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем 
трговец)  за сторен прекршок од став (1) на овој член. 
(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши  дејност за  
прекршокот од став (1) на овој член.
(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за сторен прекршок од став (1) од овој член.“

Член 2
Во членот 18-а зборовите: „односно трговец поединец“ се бришат.

Член 3
Во членот 18-б зборовите „25  од  50“ се заменуваат со бројот: „500“.

Член 4
По членот 18-б се додава нов член 18-в, кој гласи:

„Член 18-в
(1) За прекршоците од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежен суд.“ 

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник 
на Република Северна Македонија’’.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Со членовите 1, 2, 3 и 4 од Предлогот - законот за изменување и дополнување на 
Законот за комуналните такси, се врши усогласување на одредби од овој закон со 
Законот за прекршоците.
Со членот 5 од Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
комуналните такси  се пропишува стапувањето во сила на законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Предложените одредби на законот се меѓусебно поврзани и се однесуваат на 
истата правна работа од областа на даноците. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата од Законот за 
комуналните такси ќе се изврши усогласување на одредби од овој закон со Законот за 
прекршоците.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ КОИ СЕ 
ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 18
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му 
се изрече на правното лице односно трговец поединец, ако:
1) не го плати утврдениот износ на таксата во пропишаниот рок (членови 11 став (2) и 
13 став (3)) и
2) не поднесе пријава до општината, до општините во градот Скопје и до градот Скопје, 
за настанатата таксена обврска (членови 12 став (1) и 13 став (1)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговец 
поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно трговец 
поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок 
ќе му се изрече на лице кое самостојно врши дејност за прекршоците од ставот (1) на 
овој член.
(4) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок 
ќе му се изрече на граѓанинот за прекршоците од став (1) на овој член.

Член 18-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се 
врши согласно со Законот за прекршоци.

Член 18-б
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
градоначалникот, доколку во законски пропишаниот рок не донесе решение (член 9 
став (1), член 11 став (1), член 12 став (2) и член 13 став (2)).
За прекршоците од ставот (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд


