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Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВРЕДНОСТ НА РАБОТИТЕ ОД УРБАНИС-

ТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој тарифник се пропишува вредноста на рабо-

тите од урбанистичкото планирање односно висината 

на надоместоците за изработка на урбанистички пла-

нови, урбанистички проекти, планска програма, струч-

на ревизија, стручни студии и елаборати неопходни за 

изработка на урбанистички работи од Законот за урба-

нистичко планирање (во натамошниот текст: Законот). 

                       

Член 2 

(1) Висината на надоместоците утврденa согласно 

овој тарифник се употребува при подготвка на годиш-

ните програми за финансирање на изработка на урба-

нистички планови и урбанистички проекти од членoви-

те 40 и 41 од Законот. 

(2) Висината на надоместоците утврдена согласно 

овој тарифник се изразува во евра и се пресметува во 

денари според среден курс на Народната банка на Ре-

публика Северна Македонија на денот на исплата за 

извршените работи од урбанистичко планирање, без 

вклучен данок на додадена вредност.  

 

Член 3 

(1) Висината на надоместокот за извршените рабо-

ти од урбанистичкото планирање за изработка на урба-

нистички планови и урбанистички проекти се пресме-

тува преку површината на планскиот односно проек-

тниот опфат и врз основа на степенот и природата на 

сложеност согласно методолошкиот пристап за утврду-

вање на вредност за изработка на урбанистички плано-

ви и урбанистички проекти од Прилог 1, табеларен 

преглед на реперни вредности за изработка на урбанис-

тички планови и урбанистички проекти од Прилог 2 и 

табеларен преглед за минимална и максимална висина 

на надоместок за изработка на ГУП, ДУП, УПС, 

УПВНМ, УППГДЗ и УП од Прилог 3, кои се составен 

дел на овој тарифник.  

(2) Висината на надоместокот за извршените рабо-

ти од урбанистичкото планирање за изработка на план-

ската програма, стручната ревизија, стручни студии и 

елаборати е изразена како процент од вредноста на на-

доместокот од став (1) на овој член. 

 (3) Вкупната вредност за извршување на работите 

од урбанистичкото планирање во процесот на изработ-

ка на урбанистички планови и урбанистички проекти 

претставува збир на надоместоците од ставовите (1) и 

(2) на овој член. 

 

Член 4 

Во Прилогот 1 табела 2 од овој тарифник е утврде-

на вредноста на поединечните фази во процесот на из-

работување на урбанистичките планови и урбанистич-

ките проекти изразена преку процент во однос на виси-

ната на вкупниот надоместок. 

 

Член 5 

(1) Вредноста на работите од урбанистичкото пла-

нирање односно висината на надоместоците за изврше-

ните урбанистички работи во 2021, 2022 и 2023 година 

ќе се пресметува со 20% намалена вредност од пресме-

таната вредност согласно овој тарифник. 

(2) Намалувањето на вредноста на работите од ста-

вот (1) на овој член не се однесува на паушалната вред-

ност за изменување и дополнување на урбанистичките 

планови од помал обем утврдена во Прилогот 1 од овој 

тарифник. 

 
Член 6 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, a ќе се објави по добиената 

согласност од Владата на Република Северна Македо-

нија. 

 

Бр. 02-4059/1 Министер 

7 јуни 2021 година за транспорт и врски, 

Скопје Благој Бочварски, с.р. 
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