Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар
(„Сл. весник на РМ“, бр. 50/01 и 49/03), Управниот одбор на Централниот
регистар на Република Македонија на седницата одржана на 15.01.2004
година, донесе

ТАРИФА
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден
со Законот за Централен регистар или друг Закон, а кои се однесуваат на
упис,

внесување,

селектирање,

обработување,

складирање,

чување

обединување,

класифицирање,

и

на

користење

податоците,

Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен
надоместок кој е утврден во оваа Тарифа:
ТАРИФНА
СТАВКА
1

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

4
4.1

ВИД НА УСЛУГАТА
2
Заложен регистар
Конечен упис на пријавата:
- До 30 заложени средства
- Над 30 заложени средства

ОСНОВА НА
ПРЕСМЕТКАТА
3

2.000,00 ден.
3.000,00 ден.

Привремен упис на пријавата
(предбелешка):
- До 30 заложени средства
2.000,00 ден.
- Над 30 заложени средства
3.000,00 ден.
Продолжување на траење на 500,00 ден.
рок на упис на залог
Упис на промени:
- На заложени средства (до 2.000,00 ден.
30) и/или заложен должник

4.2

- На заложени средства (над 3.000,00 ден.
30) и/или заложен должник

4.3

За
останати
промени 500,00 ден
(заложен
доверител,
вредност на обезбеденото
побарување,
рокот
на
пристигнатост
на
побарувањето и др)

5

Издавање на потврда
издадена информација

6

Упис на бришење на залог – 500,00 ден.
престанок на заложно право
Регистар на
недвижности

7

права

за 500,00 ден. до 50 страни.
над 50 страни 10 ден. страна

врз

Издавање на информација

200,00 ден.

Регистар на годишни сметки
8

Давање на бонитет по чл. 24 3.500,00 ден. – Извештај
од Законот за јавни набавки
(пречистен текст)

9

Давање на препис на бонитет 350,00 ден. – Извештај
по чл. 24 од Законот за јавни (препис)
набавки (пречистен текст)

10

Давање
на
потврда
на 500,00 ден. – Извештај
субјекти
кои
не
ги
исполнуваат
условите
од
Правилникот за содржината
на документот за бонитет
(мал бонитет или писмо)

11

Внесување и обработување 1.200,00 ден. – По годишна
на податоци од годишна сметка
сметка во Регистарот за
годишни сметки – микро и
мали субјекти

12

Внесување и обработување 2.000,00 ден. – По годишна
на податоци од годишна сметка
сметка во Регистарот за
годишни сметки – средни и
големи субјекти

13

Давање
годишна
образец

14

Давање
листинг
од 2.000,00 ден. – Извештај
обработена годишна сметка
со листање на истата (биланс
на состојба и биланс на
успех)

15

Давање
листинг
од 2.500,00 ден. - Извештај
обработена годишна сметка
со листање на истата (биланс
на состојба и биланс на
успех) и готовински текови

16

Давање
листинг
од 3.000,00 ден. – Извештај
обработена годишна сметка
со листање на истата (биланс
на состојба и биланс на
успех) и готовински текови на
англиски јазик

17

Давање на скратени искази од 500,00 ден. – Извештај
годишни сметки

18

Давање на други одредени 200,00 ден. – По податок
податоци
од годишните
сметки (големина, добивка и
сл.)

19

Давање список – листинг на 50,00 ден. – По субјект
обврзници за годишна сметка

фотокопие
од 500,00 ден. – Заверена
сметка - заверен фотокопија

Регистар на правни лица
20

Давање
информација
за 500,00 ден. – Информација
правно
лице
–
тековна
состојба

21

Давање
информација
правно лице – историјат

за 1.000,00 ден. – Информација

22

Давање одредени податоци 100,00 ден. – По податок
од регистарот на правни лица

23

Решение за распределување 800,00 ден.
на деловниот субјект по
претежна
дејност
според
Националната класификација
на дејностите и упис во
регистарот
на
деловни
субјекти

24

Решение со кое се врши 500,00 ден.
промена
на
претежната
дејност или на други податоци
за деловниот субјект и упис
на промената во регистарот
на правни субјекти

25

Издавање на заверен препис 200,00 ден.
од решение
Регистар на лизинг
1.500,00 ден.

26

Регистрација на лизинг

27

Промена на регистрација на 1.500,00 ден.
лизинг

28

Бришење
лизинг

29

Издавање на информација

на

регистриран 500,00 ден.

Регистар на вложувања во
недвижности на резиденти
во
странство
и
на
нерезиденти во Република
Македонија

500,00 ден.

30

Регистрација на вложување

1.000,00 ден.

31

Регистарција на промена

500,00 ден.

32

Бришење од регистарот

1.000,00 ден.

За дејствијата кои не се наброени во став 1 од овој член, ќе се
наплаќа паушален износ од 500,00 денари.

Член 2
Централниот регистар на Република Македонија при издавање на
информациите од сите свои регистри, може да наплатува и пониски износи
од утврдените во член 1. Намалувањето може да изнесува најмногу до 50 %
(педесет проценти) од износот утврден со Тарифата на Централниот
регистар и тоа во следните случаи:
1. Кога корисникот бара од 50 (педесет) до 100 (сто) информации
одеднаш – 10% (десет проценти) попуст;
2. Кога корисникот бара од 101 (сто и една) до 200 (двеста)
информации одеднаш – 20% (дваесет проценти) попуст;
3. Кога корисникот бара од 201 (двеста и една) до 300 (триста)
информации одеднаш – 30% (триесет проценти) попуст;
4.

Кога

корисникот

бара

од

301

(триста

и

една)

до

400

(четиристотини) информации одеднаш – 40% (четириесет проценти) попуст;
5. Кога корисникот бара повеќе од 401 (четиристотини и една)
информација одеднаш – 50% (педесет проценти) попуст.
Член 3
Со денот на применувањето на оваа Тарифа, престанува да се
применува Тарифата за висината на надоместокот за користење на
услугите од Централниот регистар на Република Македонија („Сл. весник на
РМ“, 103/01 и 50/02).

Член 4
Оваа Тарифа ќе се применува наредниот ден од денот на
објавувањето на согласноста на Владата на Република Македонија во
„Службен весник на Република Македонија“.

