
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 реги-
стар,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули
2003 година.

Бр. 07-3964/1 Претседател
18 јули 2003 година на Република Македонија,

Скопје Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Член 1
Во Законот за Централен регистар  (мСлужбен весник на Република Македонијам бр.

50/2001) во членот 8 став 1 зборовите: мБазата на податоцим се заменуваат со зборот
мПодатоцитем, по зборот мзаконм се додаваат зборовите: ми друг законм.

Член 2
Во членот 9 во ставот 2 зборот мзавршним се заменува со зборот мгодишним.

Член 3
Во членот 14 по зборовите: мможат да ги користатм се додаваат зборовите: морганите на

државната управам.

Член 4
Членот 15 се брише.

Член 5
Членот 16 се менува и гласи:
мЗаинтересираните корисници можат да добијат информации од податоците внесени во

регистрите, а за податоците од одделенијата со статус на регистри можат да побараат и заверен
препис кој задолжително им се издава.

Информациите наведени во ставот 1 од овој член можат да се добијат лично и по
електронски пат, со исклучок на заверениот препис кој се добива исклучиво лично.м

Член 6
По членот 18 се додава ново заглавие мНадоместоци на Централниот регистарм и нов

член 18-а, кој гласи:
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мЧлен 18-а
За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден со овој или друг

закон, а кои се однесуваат на упис, внесување, обработување, обединување, класифицира-
ње, селектирање, складирање, чување и користење на податоците во Централниот реги-
стар на Република Македонија, како и дистрибуирање на податоците до заинтересираните
корисници, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен надоме-
сток кој се утврдува со Тарифа на Централниот регистар, која ја донесува Управниот од-
бор на Централниот регистар, а на која согласност дава Владата на Република Македонија.

Доколку соодветниот надоместок не е платен, ќе биде определен рок, но не подолг од три
дена, во кој подносителот е должен да го плати надоместокот.

Ако надоместокот се плати во предвидениот рок, ќе се смета дека поднесокот е примен
првиот пат.

Доколку надоместокот не биде платен во предвидениот рок, поднесокот со заклучок ќе се
отфрли и ќе се смета дека не бил ни поднесен.м

Член 7
Во членот 26 ставот 2 се брише.
Во ставот 3 кој станува став 2, запирката по зборот мвработенитем се заменува со точка и

зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.

Член 8
Во членот 28 точката се брише и се додаваат зборовите: ми еднаш годишно поднесува

годишна сметка и извештај за својата работа до Владата на Република Македонијам.

Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во мСлужбен весник на

Република Македонијам.
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