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ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 
Број, 0201-3/10 
17.05.2016 година 
 
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар  („Службен весник на 
Република Македонија“ број, 50/01, 49/03,109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 
27/16), Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.04.2016 година, донесе 
 

Т А Р И Ф А 
на Централен 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, обработување, 
обединување, класифицирање, селектирање, складирање, чување и користење на 
податоците, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен надоместок 
и тоа: 
 
ТАРИФНА 
СТАВКА 

 
ВИД НА УСЛУГАТА 

ОСНОВА НА 
ПРЕСМЕТКАТА 

(денари) 
А Б В 

 
Заложен регистар 

 
1 Упис на залог до 30 заложени средства 701,00 
2 Упис на залог над 30 заложени средства 1.051,00 
3 Привремен упис на залог (предбелешка) до 30 заложени 

средства 701,00 

4 Привремен упис на залог (предбелешка) над 30 заложени 
средства 1.051,00 

5 Упис на промена на залог до 30 заложени средства и/или 
заложен должник 700,00 

6 Упис на промена на залог над 30 заложени средства и/или 
заложен должник 1.051,00 

7 Упис на останати промени (заложен доверител, вредност на 
обезбеденото побарување, рокот на пристигнатост на 
побарувањето и др.) 

176,00 

8 Упис на бришење на залог  125,00 
9 Издавање на потврда за издадена информација 126,00 денари  до 

50 страни, над 50-
та страна + 5,00 

ден./стр.  
10 Отпечаток од скенирани записи 205,00 денари до 

10 страни, над 10 
страни + 5 ден./стр. 
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Регистар на права врз недвижности 

 
11 Податоци од имотен лист преземени од Агенцијата за 

катастар на недвижности 125,00 

 
Регистар на годишни сметки 

 
12 Обработка на податоци од годишна сметка на обврзник 

кој остварува приходи од самостојна дејност доставена 
во електронска форма примена до: 

 

12-а • крај на месец февруари 998,00 
12-б • 15 март 1.498,00  
12-в • 31 март 1.998,00 
12-г • 30 април 2.248,00 
12-д • 30 јуни 3.748,00 
12-ѓ • 31 август 7.498,00 
12-е • 31 декември 14.998,00 
13 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка 

на обврзник кој остварува приходи од самостојна 
дејност доставена во хартиена форма, примена до: 

 

13-а • крај на месец февруари 1.499,00 
13-б • 15 март 1.999,00  
13-в • 31 март 2.999,00  
13-г • 30 април 4.499,00 
13-д • 30 јуни 7.499,00 
13-ѓ • 31 август 14.999,00  
13-е • 31 декември 29.999,00 
14 Обработка на податоци од годишна сметка на  микро и 

мали субјекти доставена во електронска форма, примена 
до: 

 

14-а • крај на месец февруари 1.500,00 
14-б • 15 март 2.000,00  
14-в • 31 март 3.001,00 
14-г • 30 април 4.500,00 
14-д • 30 јуни 6.000,00 
14-ѓ • 31 август 12.000,00 
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14-е • 31 декември 22.500,00 
15 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка 

на микро и мали субјекти доставена во хартиена форма, 
примена до: 

 

15-а • крај на месец февруари 2.100,00 
15-б • 15 март 4.000,00  
15-в • 31 март 6.001,00  
15-г • 30 април 9.001,00 
15-д • 30 јуни 12.001,00 
15-ѓ • 31 август 24.001,00  
15-е • 31 декември 45.001,00 
16 Обработка на податоци од годишна сметка на  средни и 

големи субјекти доставена во електронска форма, 
примена до: 

 

16-а • крај на месец февруари 1.900,00 
16-б • 15 март 2.400,00 
16-в • 31 март 4.001,00 
16-г • 30 април 6.500,00 
16-д • 30 јуни 8.002,00 
16-ѓ • 31 август 15.001,00 
16-е • 31 декември 30.000,00 
17 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка 

на средни и големи субјекти доставена во хартиена 
форма, примена во регистарот  на други правни лица до: 

 

17-а • крај на месец февруари 2.600,00 
17-б • 15 март 5.100,00 
17-в • 31 март 8.001,00  
17-г • 30 април 13.001,00 
17-д • 30 јуни 16.001,00 
17-ѓ • 31 август 30.001,00  
17-е • 31 декември 60.001,00 
18 Внесување и обработка на податоци од доставена 

ревидирана годишна сметка или ревидиран финансиски 
извештај на: 

 

18-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.501,00  
18-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.101,00 
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18-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.901,00  
 

18-г • средни и големи субјекти во хартиена форма во 
регистарот  на други правни лица 

2.601,00  
 

19 Внесување и обработка на податоци од доставена 
консолидирана годишна сметка или консолидиран 
финансиски извештај на: 

 

19-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.502,00  
19-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.102,00 

19-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.902,00  
 

19-г • средни и големи субјекти во хартиена форма во 
регистарот  на други правни лица 

2.602,00  
 

20 Внесување и обработка на податоци од доставена 
ревидирана и одобрена консолидирана годишна сметка 
или консолидиран финансиски извештај на: 

 

20-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.503,00  
20-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.103,00 

20-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.903,00  
 

20-г • средни и големи субјекти во хартиена форма во 
регистарот  на други правни лица 

2.603,00  
 

21 Информација за структура на приходи по дејности      (СПД) 509,00 

22 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и 
биланс на успех) 699,00 

23 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и 
биланс на успех) и готовински текови 875,00 

24 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и 
биланс на успех) и готовински текови на англиски јазик 1.049,00 

25 Скратен исказ од годишна сметка 254,00 
26 Поединечен податок 70,00 
27 Еден збирен податок од годишни сметки   

27-а • според еден критериум 499,00 
27-б • според два критериуми 750,00 
27-в • според три критериуми 999,00 
27-г • според четири критериуми 1.250,00 
27-д • според пет критериуми 1.497,00 
27-ѓ • над пет критериуми 3.500,00 
28 Сите збирни податоци од годишни сметки  

28-а • според еден критериум 20.000,00 
28-б • според два критериуми 40.000,00 
28-в • според три критериуми 60.000,00 
28-г • според четири критериуми 80.000,00 
28-д • според пет критериуми 100.000,00 
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28-ѓ • над пет критериуми 150.000,00 
28-е Податоци од сите обработени годишни сметки           

(во електронска форма)   4.000.000,00 

29 Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на 
успех согласно Законот за јавни набавки 1.750,00 

30 Информација за економско-финансиска состојба 1.751,00 
31 Информација за новоосновани субјекти кои започнале со 

работа во тековната година 255,00 

32 Анализа на паричен тек и промени на капиталот 489,00 
33 Скратен исказ од годишна сметка со оценка за работењето  350,00 

34 Оценка на ликвидноста со мислење  349,00 
35 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и 

биланс на успех) со оценка за работењето на субјектот 595,00 

36 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и 
биланс на успех) и готовински текови со оценка за 
работењето на субјектот 

 769,00 

 
Трговски регистар и регистар на други правни лица 

 
37 Упис на основање во електронска форма преку Систем 

за е-регистрација:   

37-а • Трговец поединец  0,00  
37-б • ДОО/ДООЕЛ  0,00 
37-в • АД  0,00  

 Упис во регистри  Објавување на 
веб страница 

Едношалтерски 
систем Вкупно 

38 Упис на основање во хартиена форма во регистрациони 
канцеларии на Централен регистар:   

38-а Трговец поединец  1.100,00 99,00 753,00 1.952,00  
38-б ДОО/ДООЕЛ  1.547,00 99,00 753,00 2.399,00 
38-в АД 3.000,00 99,00 753,00 3.852,00  
38-г Останати субјекти 1.600,00 99,00 753,00 2.452,00 

 Упис на промена:   
39 Една промена 751,00 

денар 
за секоја 
наредна 

200,00 
денари по 

промена 

99,00 753,00 1.603,00 денари 
за секоја наредна 
200,00 денари по 

промена 

 Упис на бришење:   
40 Бришење 450,00 99,00 753,00 1.302,00  

 
 Останати услуги:   

41 Едношалтерски систем 753,00 
42 Објавување на веб страница 99,00 
43 Жалба 1.010,00 99,00 753,00 1.862,00  

 
44 Промена на претежна дејност 498,00 
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45 Евидентирање на 
работно време 

505,00 
денари 

за секое 
наредно 

евидентир
ање 

+200,00 
денари 

99,00  604,00 денари 
за секое наредно 

евидентирање 
+200,00 денари 

 

46 Објава за 
ликвидација 

506,00 99,00  605,00 денари 
 

47 Бришење по претходно спроведена доброволна ликвидација 500,00 
48 Резервација на име 150,00 

 Информации:   
49 Тековна состојба на субјект на упис 256,00 
50 Историјат  на субјект на упис од  01.01.2006 1.245,00 
51 Поединечен податок 101,00 
52 Фотокопија од решение со прилози и збирка на исправи 200,00 денари до 

10 страни 
над 10 страни + 

5,00 денари страна 
53 Заверка на фотокопија од решение со прилози и збирка на 

исправи 
25,00 денари 

страна 
54 Отпечаток од скенирани записи 200,00 денари до 

10 страни 
над 10 страни + 

5,00 денари страна 
55 Увид во регистарска влошка и збирка на исправи 752,00 
56 Потврда за регистрирана дејност 248,00 
57 Потврда за субјектот дали е отворена постапка за стечај или 

ликвидација   257,00 

 
Регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција 
забрана за вршење професија, дејност или должност и забрана за 

вршење на одделна дејност и Регистар на казни за сторени 
кривични дела на правни лица 

 
58 Потврда од Регистар на казни за сторени кривични дела на 

правни лица 297,00 

59 Потврда од Регистар на физички и правни лица на кои им е 
изречена санкција забрана за вршење професија, дејност 
или должност и забрана за вршење на одделна дејност 

298,00 

 
Регистар на лизинг 

 
60 Упис на лизинг 754,00 

60-а Упис на лизинг во електронска форма преку Систем за е-
лизинг 377,00 

61 Упис на промена на лизинг 745,00 
61-а Упис на промена на лизинг во електронска форма преку 

Систем за е-лизинг 373,00 
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62 Упис на бришење на лизинг 247,00 
62-а Упис на бришење на лизинг во електронска форма преку 

Систем за е-лизинг 124,00 

63 Издавање на потврда за издадена информација 240,00 
63-а Издавање на потврда за издадена информација во 

електронска форма преку системот за е-лизинг 120,00 

 
Регистар на вложувања во недвижности на резиденти во странство 

и на нерезиденти во Република Македонија 
 

64 Упис на вложување во недвижност 249,00 
65 Упис на промена на вложување во недвижност 123,00 
66 Упис на бришење на вложување во недвижност 223,00 
67 Упис на вложување во недвижност по итна постапка 1.000,00 

68 Упис на бришење на вложување во недвижност по итна 
постапка 

999,00 

69 Издавање информација 119,00  
 

Регистар на директни инвестиции 
 

70 Упис на директна инвестиција 1.504,00 
71 Упис на промена на директна инвестиција 

 (промена на вредноста на инвестицијата зголемување, 
намалување, истапување на инвеститор, запишување на нов 
инвеститор) 

1.503,00 

72 Промена на други податоци за директната инвестиција 
(адреса, број на пасош, промена на име) кои се вршат 
заедно со уписот или промената на инвестицијата 

201,00 

73 Актуелна состојба на инвестицијата 504,00 
74 Историјат на инвестицијата 505,00 
75 Упис на директна инвестиција и промена (промена на 

вредноста на инвестицијата зголемување, намалување, 
истапување на инвеститор, запишување на нов инвеститор) - 
on line 

1.205,00 

76 Фотокопија од решение и други документи 202,00 
77 Заверка на фотокопија  од решение и други документи за 

регистрација на директна инвестиција од Министерството за 
економија 

25,00 од страна 
 

78 Отпечаток од скенирани записи 203,00 денари до 
10 страни, над 10 
страни + 5,00 ден 

79 Увид во досие за регистрација на директна инвестиција 300,00 
80 Поединечен податок 89,00 
81 Еден збирен податок на ниво на Република Македонија:   

81-а До 10 субјекти  319,00 
 

81-б Од 11 до 50 субјекти 
 

419,00 
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81-в Од 51 до100 субјекти 
 

519,00 
 

81-г Над 100 субјекти 1.019,00 
 

Пакети на информации 
 

82 Скратени искази од годишни сметки  
(до 500 информации месечно) 

8.000,00 

83 Скратени искази од годишни сметки и  
информации по сопственик правно лице од заложниот 
регистар (до 500 информации месечно) 

10.000,00 

84 Скратени искази од годишни сметки,  
информации по сопственик правно лице од заложниот 
регистар и информации по корисник правно лице од 
регистарот на лизинг  
(до 500 информации месечно) 

15.000,00 

88 Документи за докажување на лична состојба, 
професионална способност и економско финансиска 
состојба 

7.303,00 

89 Документи за докажување на лична состојба и 
професионална способност 

4.328,00 

 
Регистар на задолжници 

 
85 Поединечен податок   88,00 
86 Информација од регистарот на задолжници   507,00 
87 Историјат на задолжница 207,00 

 
За услугите  кои не се наведени  во став 1 од овој член, ќе се наплаќа паушален износ 

од 505,00 денари. 
 

Член 2 
 Централниот регистар на Република Македонија при издавање на информации од 

своите регистри, може да наплатува и пониски износи од утврдените во член 1 на оваа 
тарифа во случаи кога корисникот бара повеќе информации одеднаш.       

 
Намалувањето може да изнесува најмногу до 80% (осумдесет проценти) од износот 

утврден со Тарифата на Централниот регистар и тоа во следните случаи: 
1. Кога корисникот бара издавање од 51 (педесет) до 100 (сто) информации – 10% 

(десет проценти) попуст; 
2. Кога корисникот бара издавање од 101 (сто и една) до 200 (двеста) информации 

– 20% (дваесет проценти) попуст; 
3. Кога корисникот бара издавање од 201 (двеста и една) до 300 (триста) 

информации – 30% (триесет проценти) попуст; 
4. Кога корисникот бара издавање од 301 (триста и една) до 400 (четиристотини) 

информации – 40% (четириесет проценти) попуст; 
5. Кога корисникот бара издавање од 401 (четиристотини и една) до 500 

(петстотини) информации – 50% (педесет проценти) попуст; 
6. Кога корисникот бара издавање од 501 (петстотини и една) до 1000 (илјада) 

информации – 60% (шеесет проценти) попуст; 
7. Кога корисникот бара издавање од 1001 (илјада и една) до 2000 (две илјади) 

информации – 70% (четириесет проценти) попуст; 
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8. Кога корисникот бара издавање над 2000 (две илјади) информации – 80% 
(осумдесет проценти) попуст. 

          Наведените намалувања од овој член не се однесуваат на тарифните ставки 27, 28, 
85, 86 и 87 од член 1 на оваа тарифа. 

 
Член 3 

   Пакетите на информации наведени во тарифните ставки 82, 83 и 84 од член 1 на оваа 
тарифа, Централниот регистар на Република Македонија ги овозможува само преку 
Интернет дистрибутивниот систем. 
       Односите во врска со услугите од став 1 од овој член помеѓу корисникот на 
информациите и Централниот регистар на Република Македонија ќе се уредат врз основа на 
договор.  

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на оваа тарифа престанува да важи Тарифата број 
0201-2/14 од 26.04.2010 година, број 0201-2/21 од 30.06.2010 година, број 0201-3/9 од 
27.06.2011 година, број 0201-3/14 од 11.06.2012 година, број 0201-03/9  од 09.05.2013 година 
и 0201-03/31 од 27.10.2014 година. 

 
Член 5 

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на огласната 
табла на Централниот регистар на Република Македонија,  а ќе се објави по добивањето на 
согласност од страна на Владата на Република Македонија. 
 
 
                                                                                          

Претседател на УО, 
                                                                                          Благоја Србиновски  
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