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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  Централен
регистар,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008
година.

Бр. 07-2821/1
9 јули 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН
РЕГИСТАР

Член 1
Во Законот за Централен регистар ("Службен весник на Република Македонија" број

50/2001, 49/2003 и 109/2005), во членот 18-а став (2) точката на крајот од реченицата се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: “и од единиците на локалната самоуправа“.

Член 2
Називот на Главата VI се менува и гласи: "Прекршочни одредби".

Член 3
По Главата VI се додава нов член 28-а, кој гласи:

“Член 28-а
(1) За прекршоците утврдени со овој закон, овластените лице на Централниот регистар, во

рамките на своите овластувања, на сторителот на прекршокот му нудат посредување и
постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата,
другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.

(2) Постапката за посредување се покренува со доставување на понуда од страна на
овластено лице на Централниот регистар до сторителот на прекршокот во рок од осум дена
од денот кога е констатирано сторувањето на прекршокот.
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(3) Сторителот на прекршокот е должен во рок од три дена од денот на приемот на
понудата  од  ставот  (2)  на  овој  член  да  даде  писмена  согласност  за  покренување  на
постапка на посредување.

(4) Овластените лица на Централниот регистар за случаите од ставот (3) на овој член
составуваат записник во кој се констатира согласноста на двете страни за покренување на
постапка за посредување на кој се потпишува и сторителот на прекршокот.

(5) Директорот на Централниот  регистар со подзаконски акт го  определува бројот,
потребниот  степен  на  стручна  подготовка  и  работното  искуство  на  членовите  на
Комисијата за посредување.

(6) Комисијата за посредување работи на седници на кои задолжително присуствуваат
претставници на сторителот на прекршокот.

(7)  За  склучената  согласност  по  посредувањето  се  составува  спогодба  во  која  се
констатира согласноста на двете страни.

(8) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:
1) висината и начинот на плаќање на глобата;
2) висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и
3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од

прекршокот.
(9) Спогодбата од ставот (7) на овој член има сила на извршна исправа.
(10) Директорот на Централниот регистар донесува деловник и трошковник за работата на

Комисијата за посредување. Висината и видот на трошоците утврдени со трошковникот се
определуваат врз основа на реалните трошоци што ги има Централниот регистар заради
обезбедување на работа на Комисијата за посредување.

(11) Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки на
посредување и за нивниот исход.“

Член 4
Во членот 29 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000

до  5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице,
ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."

Член 5
Во членот 30 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000

до  4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице,
ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од  600 до  800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија".
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