
УПАТСТВО 

за  уплата на административни такси 
 

 
1. ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

 
За издавање на одобрение за користење на радиофреквенции се наплатува административна 

такса  согласно  Тарифен  број  108  од  Законот  за  административни  такси.  Кон  барањето  се  приложува 
доказ за извршена уплата на административна такса (копија од уплатница) според видот на службата и 
бројот на фреквенциите и тоа за: 

 
1)   Копнена мобилна служба, воздухопловна мобилна и поморска мобилна служба: 

- за користење на една фреквенција ............................................………… 550,00 денари 
- за користење на две фреквенции ................................................……….. 850,00 денари 
- за користење на повеќе од две фреквенции ...............................………. 1100,00 денари 

 
2)   Фиксна служба (радио-релејни врски) 

- за користење на една фреквенција (еднонасочни) ....................………… 550,00 денари 
- за користење на две фреквенции (двонасочни).......................………...... 850,00 денари 
- за користење на повеќе од две фреквенции (опсег) ...................………. 1100,00 денари 

 
3)   Радиодифузна служба: 

- до 0,5 kW .....................................................................................……….. 3000,00 денари 
- од 0,5 kW до 1,0 kW ……………………….......……………...........………... 4500,00 денари 
- над 1,0 kW ……………………………………..............……...............……… 5500,00 денари 

 
4)  Сателитска служба (VSAT/SNG).....................................................…………7000,00 денари 

 
6)   Радиоаматерска служба и CB опсег...................................................……... 550,00 денари 

 
7)   Привремено користење на радиофреквенции за испитувања, мерења 

и атестирање на радиокомуникациска опрема.(од т.1,2 и 3)..............…… 1500,00 денари 
 

8)   Привремено користење на радиофреквенции наменети 
за посебни настани (од т.1, 2 и 3))..........................................................…. 1500,00 денари 

 
За издавање на одобрение за користење на радиофреквенции на странско правно или физичко 
лице, износот на таксата се зголемува за 50 %. 

 

 
II. РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈ ИЛИ СЕРИЈА НА БРОЕВИ 

 
За   издавање   на   решение   за   доделување   број   или   серија   на   броеви   се   наплатува 

административна такса во висина од 500,00 денари.. Кон барањето се приложува доказ за извршената 

уплата на административната такса (копија од уплатница). 
 

 
III. ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА 

 
За издавање на одобрение за употреба на радио и телекомуникациска терминална опрема 

се наплатува административна такса во висина од 3000,00 денари. Кон барањето се приложува доказ за 

извршената уплата на административната такса (копија од уплатница). 
 

 
IV. При уплатата на административните такси се користат следните податоци: 

 
-   за домашни правни и физички лица: 

 
Основ на плаќање: Административна такса 
Назив на примачот: Министерство за финансии 
Даночен број: 4030990255017 

Број на сметка: 100000000063095 
Уплатна сметка: 840     03161(во празното место се впишува шифра на општината 

во која се уплатува) 
Приходна шифра: 722313; Програма: 00 
Депонент на банка: Народна банка на Република Македонија 
Матичен број: 4064585 



-  за странски правни и физички лица 

 
а)  за уплата во ЕВРА: 

 
Correspondent bank details: 

DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE 
Address: 

Wilhelm Epstein strasse 14 
Frankfurt am Main 
GERMANY 

 
SWIFT BIC:   MARK DE FF 

 
Bank details (:57:): 

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Address: 

Kompleks banki bb 
1000 Skopje 
MACEDONIA 

 
SWIFT: NBRM MK 2X 

Account number of NBRM in Deutsche bundesbank is: 40247 

 
Final beneficiary (:59:): 

IBAN: MK 07100701000003371 
Name: Ministry of Finance – administrative fee 

 
 

 
б)  за уплата во УСА долари: 

 
Correspondent bank details: 

CITIBANK NA NEW YORK 
Address: 

111 WALL STREET NEW YORK 
NY 10043 

 
SWIFT BIC: CITI US 33 

 
Bank details (:57:): 

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Address: 

Kompleks banki bb 
1000 Skopje 
MACEDONIA 

 
SWIFT: NBRM MK 2X 
Account number in Citibank NA New York: 36086854 

 
Final beneficiary (:59:): 

IBAN: MK 07100701000003371 
Name: Ministry of Finance – administrative fee 

 

 
НАПОМЕНА: 

Одобрение за користење на радиофреквенции, решение за доделување број или серија на 
броеви или одобрение за употреба на радио и телекомуникациска терминална опрема не 

може да се издаде без извршена претходна уплата на административнa такса. 


