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20160531331  

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 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

 НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И  ЗА ВОДЕЊЕ НА  

 ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот  

систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март  

2016 година. 

 

Бр.08-1672/1 

15 март 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И  

 РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА  

 

Член 1  

Во Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на 

други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 13/2007, 

150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15 и 192/15), во член 31 по ставот (2) се 

додаваат четири нови ставови (3), (4), (5) и (6), кои гласат:  

„(3) Против издадените податоци во вид на информација, потврда, отпечаток од 

скенирани записи, странката може да изјави   приговор. Приговорот се поднесува до 
Централниот регистар во рок од осум дена од приемот на информацијата, потврдата 

односно отпечатокот од скенираниот запис.  
(4) По приговорот одлучува посебен организационен дел на Централниот регистар.  

(5) Решението по приговорот се донесува од страна на Централниот регистар, во рок од 
15 дена од денот на приемот на приговорот.  

(6) Против решението од ставот (5) на овој член може да се поведе управен спор пред 

надлежен суд.“.  

 

Член 2  
Во членот 34-д став (1) по точка 3) се додава нова точка 4), која гласи:  

„4) доколку во рок од 15 дена од денот на доставување на записникот од членот 34-з став 

(4) од овој закон не ги отстрани недостатоците констатирани во истиот и за тоа го извести 

овластеното службено лице.".  
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По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:  

„(3) Жалбата против решението од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на 

решението.  

(4) Субјектот на кој му е одземено овластувањето за регистрационен агент ќе може 

повторно да се стекне со ново овластување за регистрационен агент по истекот на рокот од 

една година од одземањето на овластувањето.".  

Член 3  

По членот 34-д се додаваат четири нови члена 34-ѓ, 34-е, 34-ж и 34-з, кои гласат:  

 

„Контрола на регистрационен агент  

Член 34-ѓ  

(1) Централниот регистар врши контрола на носителот на овластување регистрационен 

агент,  во  однос  на  исполнетоста  на  критериумите  за  добивање  на  овластување, 

постапувањето при поднесување на пријава за упис и извршувањето на услугите за упис 

преку Системот за  е-регистрација.  

(2)  Контролата од ставот (1) на овој член се спроведува по службена должност, или по 

претходно  поднесена  пријава,  со  претходна  најава  или  ненајавено.  Контролата  се 

спроведува  теренски  преку  непосредна  проверка  во  просториите  на  носителот  на 

овластувањето и преку евидентираните податоци во регистрите.  

(3) Централниот регистар изготвува Годишен план за контрола и на својата веб 

страница објавува листа на субјекти   кои ќе бидат предмет на контрола и временскиот 

период во кој ќе се спроведе истата. Дополнително, субјектите предмет на контролата ги 

известува и преку евидентираната адреса на електронско сандаче.  

Член 34-е  

(1) Непосредната теренска контрола опфаќа проверка:  

- на идентичноста на податоците содржани во пријавата и прилозите поднесени преку 

Системот  за  е-регистрација,  со  податоците  содржани  во  прилозите  доставени  до 

регистрациониот агент од субјектот на упис,  

- на исполнетоста на критериумите определени со членот 34-а од овој закон,  

- дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на  основање трговец  

поединец и трговско друштво постапува согласно со членот 35 став (7) од овој закон  и  

- во постапувањето согласно со членот 82 став (4) од Законот за трговските друштва.  

 

Член 34-ж  

(1) Непосредната теренска контрола ја спроведуваат службени лица вработени во 

Централниот регистар, овластени од директорот на Централниот регистар.  

 

Член 34-з  

(1) Регистрационите агенти се должни на овластеното службено лице од членот 34-ж од овој 

закон,    да му обезбедат услови за спроведување на контролата како и да му 

овозможат увид во потребните исправи и податоци.  

(2) За спроведената контрола, овластеното службено лице составува записник во кој се 

евидентира  утврдената  фактичка  состојба.  Записникот  го  потпишуваат  овластеното 

службено лице и контролираниот регистрационен агент.  

(3)  Доколку  регистрациониот  агент  одбие  да  го  потпише  и  прими  записникот, 

одбивањето не е од значење за поведување постапка за одземање на овластувањето.  
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(4)  Доколку  при  спроведувањето  на  контролата  се  утврди  неисполнување  на  

критериумите предвидени во членот 34-а од овој закон или непостапување согласно со  

членот 82 став (4) од Законот за трговските друштва, овластеното службено лице со  
записник  го  задолжува  регистрациониот  агент  во  рок  од 15  дена  да  ги  отстрани  

утврдените недостатоци.  

(5) Овластеното службено лице доколку утврди повреда на членот 35 став (7) од овој 
закон, во записникот ќе констатира дека ќе се поведе постапка за донесување решение за 
одземање на овластувањето регистрационен агент.  

(6) Примерок од записникот од ставот (2) на овој член, овластеното службено лице му 

доставува на контролираниот субјект на денот на спроведувањето на контролата.”  

Член 4  

Во членот 56 став (1) зборовите: „Главите 15 и 16 “ се заменуваат со зборовите: 

„одредбите од членовите 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123,124 и 125.“  

 

Член 5  

Одредбите од членовите 1 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со  

започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот  

141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“  

број 124/15).  

Член 6  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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