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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 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 16 март 2011
година.

Бр. 07-1405/1 Претседател
16 март 2011 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
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, 109/2005 и 88/2008), во членот 9 став 2 по зборовите: „годишни сметки“ се
додаваат зборовите: „и финансиски извештаи“.

Член 2
Членот 12 се менува и гласи:
„Обработените,  обединетите  и  класифицираните  податоци  што  се  внесуваат  во

Централниот регистар се складираат и чуваат во седиштата на регистрите.“

Член 3
Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:
„Заинтересираните корисници можат да добијат информации и заверен препис од

податоците внесени во регистрите.“

Член 4
Во членот 17 по зборот „овој“ се додаваат зборовите: „или друг“.

Член 5
Во членот 18-а став 1 во шестиот и осмиот ред зборовите: „на Република Македонија“ се

бришат.
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Член 6
Членот 28-а се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 29 и 30 од овој закон прекршочна постапка води

надлежен суд.
Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците

предвидени со овој закон, ќе се поведе постапка за порамнување согласно со Законот за
прекршоците.“

Член 7
Членот 29 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на Централниот регистар, ако:
- обработката, обединувањето и класифицирањето на внесените податоци не ги врши

според утврдените постапки и обрасци (член 8),
- одбие или на кој било начин не даде информации за податоците внесени во

Централниот регистар или одбие да издаде заверен препис (член 16 став 1) и
- одбие да даде информација за одредени податоци иако не се обработени (член 17).
Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

одговорното лице во Централниот регистар за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 8
Членот 30 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на  регистарот или правното лице, ако:
- во Централниот регистар не ги внесе податоците за конституираните права на

сопственост, стварните права врз туѓи ствари и стекнатиот статус на трговско друштво
или друг вид статус на правното лице, годишните сметки и финансиските извештаи (член
9) и

- на Централниот регистар не му се овозможи непречено користење на внесените
податоци кај другите правни субјекти (член 20 став 2).

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во регистарот или правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој
член.“

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

Република Македонија“.
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