
Висина на Административни такси:

- За увид од страна на градежен инспектор – 250 денари
- За увид од страна на комунален инспектор – 250 денари
- За потврда за промена на адреса на живеење – 250 денари
- За потврда за промена на куќен број – 250 денари
- За препис од Документ – 250 денари
- За Извод од Урбанистички план – 550 денари

Надоместок за:
- Имотен лист – 150 денари
- Лиценца за вршење општински превоз патници – 6 000 денари
- Извод од лиценца за вршење на општински превоз - од 400 денари
- Лиценца за вршење на авто-такси превоз – 3000 денари
- Извод од лиценца за вршење на авто-такси превоз – 400 денари

- Надоместок за склучување на брак:
- во работни денови до 16,00 часот- 300 денари;
- во работни денови после 16,00 – 1200 денари;
- во неработни денови – 1 200 денари.

-За поставување на натписи и рекламни табели во заштитниот појас на општинските
патишта и улици во општина Василево се плаќа надоместок и тоа:

-за големината од 0,5м2 до 1.00м2 - 3000денари
-за големината од 1.00м2 до 3.00м2 - 5000 денари

-За големината над 3.00м2 – 10 000 денари

-Висина на комунални такси за користење на улиците со патнички, товарни возила и
мотоцикли на територијата на Општина Василево се наплаќа еднаш годишно со
регистрацијата на моторните возила, преку центрите за регистрација на моторните возила

Висината на надоместокот согласно законот се наплака за следните видови
моторни возила и тоа:
- за патнички возила до 1000 кубика…………………………………60.00 ден.
- за патнички возила од 1000 до 1300 кубика………………………. 90.00 ден.
- за патнички возила од 1300 до 1500 кубика………………………120.00 ден.
- за патнички возила од 1500 до 1800 кубика………………………350.00 ден.
- за патнички возила над 1800 кубика………………………………500.00 ден.
- за товарни возила по тон носивост……………………………… 120.00 ден.
- за автобуси и други возила што служат за превоз на патници…. 600.00 ден.
- за специјални возила ………………………………………………...60.00 ден.
- за сите видови мотоцикли …………………………………............60.00 ден..



-Висина на даночните стапки
- данок на недвижен имот……………………………...................0,10% од даночната основа
- данок на наследство и подарок:

- за обврзник од втор наследен ред………………..............….3% од даночната основа
- за обврзник од трет наследен ред………………...............….5% од даночната основа

- за обврзник кој не е во сродство со оставителот………5% од даночната основа
- данок на промет на недвижности………..............…………….3% од даночната основа

Висина на комуналните стапки (ФИРМАРИНА)
Фирмарина за седиште на правно лице - 4000 ден.
Фирмарина за седиште на правно лице од областа на комуналните дејности – 3 000 ден.
Фирмарина за седиште на вршител на должност – 1 500 ден.
Фирмарина за продавници, магацини и други деловни простории – 2 000 ден.
Фирмарина за субјекти кои дејствуваат повремено – 3 000 ден.
Фирмарина за седиште на паушалци – 400 ден.

Надоместок за:
- користење на музика во јавни локали годишно………………4.500,00 ден.
- користење на плоштади и друг простор во населените места на Општина Василево

со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за
вршење на дејност, се плаќа такса за заземена површина од 1м² дневно……..5ден.

- користење на локација за вршење на трговска дејност од мал обем ……5 ден. за м²

Надоместок за уредување на градежно земјиште (КОМУНАЛИИ)

Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште за населбите Василево,
Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова Маала кои имаат
Генерален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место или Општ
акт изнесува:
- за индивидуални станбени згради................200 ден.
- за помошни објекти........................................100 ден.
- за јавни објекти ..............................................600 ден.
- за деловен простор ........................................600 ден.
- за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разликата на цената од
станбен во деловен простор
- кога се руши објектот се плаќа надоместок само за разликата помеѓу површината на
објектот кој се руши и новиот објект што се гради.

Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште за населбите Едрениково,
Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија кои имаат утврден градежен
опфат висината на надоместокот ќе изнесува:
- за индивидуални станбени згради..............................150 ден.
- за помошни објекти.......................................................80 ден.
- за јавни објекти............................................................300 ден.
- за деловни објекти.......................................................300 ден.



- за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разлика на цената од
станбен во деловен простор
- кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот кој
се руши и новиот објект што се гради

За индустриската зона опфатена со Генералниот Урбанистички план за Василево и
индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место село
Градашорци надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува:
-За деловни и производни објекти...........................................................2.500 ден/м2

-Бензински пумпи (згради, натстрешници, резервоари, рампи)...........3.000 ден/м2

Надоместок за експропријација на земјиштето

За расчистување на имотно-правните односи
при пробивање на улици во индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон
населено место село Градашорци  на сопствениците ќе им се исплаќа надоместок во
висина од 600 ден/м2;
во населените места надоместокот за експропријација ќе се исплаќа во висина од 300

ден/м2 .


