Службен весник на РМ, бр. 118 од 28.09.2009 година

20091182257
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ
ВОЗИЛА (ПАТНА ТАКСА)
Член 1
Со оваа одлука се пропишува висината и начинот на плаќање на надоместокот за
употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).
Член 2
Имателите на моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација за користење
на јавните патишта плаќаат надоместок (патна такса).
Член 3
Патната такса за моторните и приклучните возила што подлежат на регистрација се
плаќа за период од 12 месеци, односно за период колку што трае регистрацијата на
возилото.
Моторните возила што се регистрираат за време покусо од 12 месеци плаќаат
сразмерно дел од утврдената патна такса.
Член 4
Висината на патната такса за употреба на јавните патишта за моторните и приклучни
возила што подлежат на регистрација се утврдува во зависност од видот на возилото и
изнесува:
1. За патнички возила со зафатнина на моторот:
- 900 см3
- 901
- 1350 см3
- 1351
- 1800 см3
- 1801
- 2500 см3
- 2501
- 3150 см3
- 3151
см3
2. Моторцикли
- 125 см3
- 126
- 250 см3
- 251
- 500 см3
- 501
- 1000 см3
- 1001
см3
3.Товарни возила
- 10 KN (
- 1,0 т.)
- 11
- 20 КN ( 1,1 - 2,0 т.)
- 21
- 30 KN ( 2,1 - 3,0 т.)

730,00 денари
1.060,00 денари
1.530,00 денари
2.040,00 денари
3.040,00 денари
4.050,00 денари
130,00 денари
230,00 денари
300,00 денари
430,00 денари
520,00 денари

930,00 денари
1.830,00 денари
2.740,00 денари
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- 31
- 40 KN ( 3,1 - 4,0 т.)
- 41
- 50 KN ( 4,1 - 5,0 т.)
- 51
- 60 KN ( 5,1 - 6,0 т.)
- 61
- 70 KN ( 6,1 - 7,0 т.)
- 71
- 80 KN ( 7,1 - 8,0 т.)
- 81
- 90 KN ( 8,1 - 9,0 т.)
- 91
- 100 KN ( 9,1 - 10,0 т.)
- 101
- 110 КN (10,1 -11,0 т.)
- 111
- 120 KN (11,1 - 12,0 т.)
- 121
- 130 KN (12,1 - 13,0 т.)
- 131
- 140 КN (13,1 - 14,0 т.)
- 141
- 150 КN (14,1 - 15,0 т.)
- за секои 10 KN (1,0т) преку
150 KN (15,0т)

3.980,00 денари
5.220,00 денари
6.460,00 денари
7.700,00 денари
9.160,00 денари
10.630,00 денари
12.080,00 денари
14.090,00 денари
16.100,00 денари
18.110,00 денари
20.120,00 денари
22.160,00 денари
+ 2.010,00 денари

4. Автобуси, комбибуси:
- 9 седишта
- 30 седишта
- 45 седишта
- по седиште

1.230,00 денари
4.050,00 денари
6.060,00 денари
130,00 денари

5. Работни возила
- по возило

300,00 денари

6. Приклучни возила:
а) товарни приколки со носивост:
- 10 KN (
- 1,0 т.)
- 11
- 20 КN ( 1,1 - 2,0 т.)
- 21
- 30 KN ( 2,1 - 3,0 т.)
- 31
- 40 KN ( 3,1 - 4,0 т.)
- 41
- 50 KN ( 4,1 - 5,0 т.)
- 51
- 60 KN ( 5,1 - 6,0 т.)
- 61
- 70 KN ( 6,1 - 7,0 т.)
- 71
- 80 KN ( 7,1 - 8,0 т.)
- 81
- 90 KN ( 8,1 - 9,0 т.)
- 91
- 100 KN ( 9,1 - 10,0 т.)
- за секои 10 KN (1,0т) преку
100 KN (10,0т)
б) Автобуски приколки, број на седишта:
- 9 седишта
- 30 седишта
- 45 седишта
- по седиште
в) Работни приколки
7. Влечни возила:
а) Трактори:
-

- 20 KW (

600,00 денари
1.200,00 денари
1.810,00 денари
2.650,00 денари
3.490,00 денари
4.340,00 денари
5.180,00 денари
6.110,00 денари
7.030,00 денари
7.960,00 денари
+ 920,00 денари
940,00 денари
3.140,00 денари
4.720,00 денари
110,00 денари
170,00 денари

- 27,2 КS)

360,00 денари
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- 21
- 31
- преку

- 30 KW (28,6 - 40,8 КS)
- 47 KW (42,1 - 63,9 КS)
47 KW (63,9 KS)

470,00 денари
560,00 денари
700,00 денари

б) Теглачи:
- - 70 KW (
- 95,2 КS)` 7.570,00 денари
- 71 - 80 KW ( 96,5 - 108,8 КS) 8.090,00 денари
- 81 - 90 KW ( 110,1 - 122,4 КS) 8.610,00 денари
- 91 - 100 KW ( 123,7 - 136,0 КS) 9.140,00 денари
- 101- 110 KW ( 137,3 - 149,6 КS) 10.140,00 денари
- 111 - 120 KW ( 150,9 - 163,2 КS) 11.150,00 денари
- 121 - 130 KW ( 164,5 - 176,8 КS) 12.150,00 денари
- 131 - 140 KW ( 178,1 - 190,3 КS) 13.150,00 денари
- 141 - 150 KW ( 191,7 - 203,9 КS) 14.160,00 денари
- 151 - 160 KW ( 205,3 - 217,5 КS) 15.300,00 денари
- 161 - 170 KW ( 218,9 - 231,1 КS) 16.440,00 денари
- 171 - 180 KW ( 232,5 - 244,7 КS) 17.580,00 денари
- 181 - 190 KW ( 246,1 - 258,3 КS) 18.720,00 денари
- 191 - 200 KW ( 259,7 - 271,9 КS) 19.850,00 денари
- 201 - 210 KW ( 273,3 - 285,5 КS) 21.130,00 денари
- 211 - 220 KW ( 286,9 - 299,1 КS) 22.400,00 денари
- 221 - 230 KW ( 300,5 - 312,7 КS) 23.670,00 денари
- 231 - 240 KW ( 314,1 - 326,3 КS) 24.950,00 денари
- 241 - 250 KW ( 327,7 - 339,9 КS) 26.220,00 денари
- 251 - 260 KW ( 341,3 - 353,5 КS) 27.490,00 денари
- за секои 1-10 KW (1,4-13,6 КS)
преку 260 KW (353,5 KS)
1.270,00 денари
в) Товарни полуприколки

3.640,00 денари

8. За специјални возила
- за секое возило

3.630,00 денари

9. Комбинирани возила
- за секои 10 КN (1,0 т) носивост по 930,00 денари
- за секое патничко седиште уште по 130,00 денари
Член 5
Патната такса, имателите на моторни и приклучни возила ја плаќаат во постапката за
регистрација на возилото односно при продолжувањето на важноста на регистрацијата.
Средствата од патната такса се уплатуваат на соодветно уплатна сметка во рамки на
трезорската сметка.
Уплатата на надоместокот може да се изврши преку овластено правно лице за вршење
на технички преглед на моторни и приклучни возила.
Член 6
Овластеното правно лице за вршење на технички преглед на моторни и приклучни
возила води евиденција за бројот на регистрирани возила по видови и еднаш месечно
доставува извештај до Агенцијата за државни патишта.
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Член 7
Имателите на моторните и приклучните возила со кои се врши меѓународен сообраќај
имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно на времето што моторното
и приклучното возило го поминале надвор од Република Македонија.
Барањето за враќање на износот од став 1 на овој член се поднесува до Агенцијата за
државни патишта. Кон барањето задолжително се доставува доказ за времето што
возилото поминало надвор од Република Македонија.
Член 8
Со влегување во сила на оваа одлука, престануваат да важат Одлуката за висината,
начинот на плаќање, евиденцијата и контролата на надоместокот за употреба на јавните
патишта за моторните и приклучните возила (патна такса) ("Службен весник на Република
Македонија" бр.81/08) и Одлуката за определување на основицата, висината и начинот на
наплата на надоместокот за патишта за странските возила кои ги користат патиштата на
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/93).
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4732/1
22 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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