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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член 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 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  4
ноември 2008 година.

Бр. 07-4829/1
4 ноември 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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 и
150/2007), во членот 1 став (1) по зборовите: „други правни лица“ се додаваат зборовите:
„регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење
професија,  дејност  или  должност  и    привремена  забрана  за  вршење  одделна  дејност,
регистар на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица и регистарот на
утврдените побарувања на доверителите во стечајна постапка“.

Член 2
Во членот 2 по точката 22 се додаваат три нови точки 23, 24 и 25, кои гласат:
„23.  „Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на

вршење   професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност“
е јавна книга која претставува единствена електронска база на податоци којашто содржи
податоци од евиденцијата на прекршочните санкции на првостепените судови за физички и
правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење    професија, дејност или
должност  и  привремена  забрана  за  вршење  одделна  дејност  пропишани  со  Законот  за
прекршоците;
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24. „Регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица“ е јавна
книга  која  претставува  единствена  електронска  база  на  податоци  којашто  содржи
податоци од казнената евиденција на првостепениот суд за споредните казни за сторени
кривични  дела  на  правни  лица  пропишани  со  Кривичниот  законик  на  Република
Македонија;

25.  „Регистарот на утврдените побарувања на доверителите во стечајна постапка“ е
јавна книга која претставува единствена електронска база на податоци којашто содржи
податоци кои се содржани во решенијата донесени од стечајните судии за утврдените и
оспорените побарувања на доверителите во постапката на стечај пропишани со Законот за
стечај.“

Член 3
По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 13-б и 13-в, кои гласат:
„Регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење

професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност

13-а
(1) Судовите коишто водат   евиденција на прекршочни санкции којашто е пропишана со

Законот  за  прекршоците,  се  должни  да  ги  доставуваат  податоците  за  физичките  и
правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење   професија, дејност или
должност и привремена забрана за вршење одделна дејност по службена должност до
Централниот регистар на Република Македонија заради упис во регистарот на физички и
правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење   професија, дејност или
должност и привремена забрана за вршење одделна дејност.

(2)  Министерот  за  економија  ќе  ја  пропише  формата,  содржината  и  начинот  на
водењето на регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана
на вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна
дејност.

Регистар на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица

13-б
(1)  Судовите  коишто  водат  казнена  евиденција  на  споредни  казни  за  сторените

кривични дела на правни лица којашто е пропишана со Кривичниот законик се должни да
доставуваат  податоци  по  службена  должност  до  Централниот  регистар  на  Република
Македонија заради упис во регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на
правни лица.

(2)  Министерот  за  економија ќе  ја  пропише  формата,  содржината  и  начинот  на
водењето на регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица.

Регистар на утврдени побарувања на доверителите во стечајна постапка

13-в
(1)  Судот пред кој се води постапка за стечај е должен по службена должност до

Централниот регистар на Република Македонија да достави примерок од решението за
утврдените и оспорените побарувања на доверителите  во постапката  на стечај  заради
обезбедување  на  податоците  кои  се  од  значење  за  упис  во  регистарот  на  утврдените
побарувања на доверителите во стечајна постапка.

(2)  Министерот  за  економија  ќе  ја  пропише  формата,  содржината  и  начинот  на
водењето на регистарот на утврдените побарувања на доверителите во стечајна постапка.“
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Член 4
Членот 74 се менува и гласи:
„(1) Од денот кога Централниот регистар ќе започне да го применува електронскиот

потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис,
подносителот кој пријавата за упис и прилозите кон пријавата ги поднел по електронски пат
не е должен истите да ги достави и во писмена форма.

(2) Од денот кога   Централниот регистар ќе започне да го применува електронскиот
потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис,
рокот од членот 41 став (3) на овој закон се смета од денот на приемот на пријавата за
упис и прилозите кон пријавата кои се поднесуваат во електронска форма.“

Член 5
Преносот на податоците од членот 13 на овој закон се врши од писмена во електронска

форма најдоцна до 30 септември 2009 година.
Преносот на податоците од ставот 1 на овој член ќе се изврши според план за пренос на

податоците  кој  Централниот  регистар  ќе го  донесе  во  рок  од  60  дена  од  денот  на
влегувањето во сила на овој закон.

Член 6
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од  30 дена од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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