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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 

Член 1 

Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11 и 43/14) по членот 6-б се додава нов член 6-в, 
кој гласи: 

„Член 6-в 

Директорот на Централниот регистар може да овласти лице од редот на 
раководните административни службеници да го застапува во случај на негово 
отсуство или спреченост, освен за работи кои се во негова исклучива надлежност.“ 

Член 2 

По членот 28-а се додава нов член 28-б кој гласи: 

„Член 28-б 

Централниот регистар е надлежен за водење на прекршочна постапка и за 
изрекување на прекршочна санкција за прекршоците за кои Централниот регистар со 
закон е утврден како прекршочен орган. 

Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок (во 
понатамошниот текст: Прекршочна комисија), именувана од страна на директорот 
на Централниот регистар. 

Прекршочната комисија е составена од три члена со најмалку три години работно 
искуство, од редот на раководни и стручни административни службеници вработени 
во Централниот регистар, од кои еден е дипломиран правник со положен 
правосуден испит, кој е и претседател на Прекршочната комисија. 

Членовите на Прекршочната комисија се именуваат со мандат од четири години, со 
право на повторно именување. 

Членовите на Прекршочната комисија имаат свои заменици, именувани од 
директорот на Централниот регистар, кои ги исполнуваат условите од ставот 3 на 
овој член. 

Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа. 

Административно-техничките работи на Прекршочната комисија ги врши секретар, 
определен од редот на вработените во Централниот регистар.“ 



Член 3 

Членот 30 се брише. 

Член 4 

Директорот на Централниот регистар ги именува членовите и замениците на 
Прекршочната комисија, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето 
на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ брoj 38/14). 

 
 


