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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 РЕГИСТAР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ

ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот
систем и за водење на трговскиот регистaр и регистар на други правни лица,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни
2015 година.

Бр. 08-2508/1
9 јуни 2015 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 РЕГИСТAР И

РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1
Во Законот за едношалтерскиот систем и 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 и 115/14), во членот 2 став (1) точката “12-a” се
менува и гласи:

“,,Регистрационен агент“ е трговец поединец или трговско друштво кое е регистрирано за
вршење  на  сметководствена  дејност,  адвокат  и  адвокатско  друштво  кои  имаат
овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација;“.

Член 2
Во членот 34-а ставот (1) се брише.
Ставот (2) кој станува став (1) се менува и гласи:
“За добивање на овластување за регистрационен агент, лицето треба да ги исполни

следниве критериуми:
1) да е регистрирано како трговец поединец, или   трговско друштво за вршење на

сметководствена дејност, или да е запишан во Именикот на адвокати, или Именикот на
адвокатски друштва;
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2)  да има вработено лицe со уверение за сметководител/овластен сметководител
согласно со Законот за вршење на сметководствени работи, или да e вршител на
адвокатска дејност согласно со Законот за адвокатурата;

3)  да  исполнува  одредени  техничко-технолошки  услови  и  опрема  соодветни  за
остварување на овластувањето, да има потпишано договор за користење на Системот за е-
регистрација со Централниот регистар на Република Македонија и да поседува личен
квалификуван дигитален сертификат, согласно со Законот за податоци во електронски облик
и електронски потпис и

4) да има потпишано изјава за заштита на личните податоци пред почетокот на
работата и дека ке ги почитува правилата за поднесување пријава за упис определени со
закон.

Ставот (3) станува став (2).

Член 3
Во членот 34-в во ставот (2) точката  1) се брише.
Во точката 2) која станува точка 1) точката и запирката се заменува со запирка и се

додаваат зборовите: “кога се работи за трговец поединец или трговско друштво за вршење
сметководствени работи;“.

Во точката 3 која станува точка 2 зборот “доказ“ се заменува со зборот “изјава“.
Во точката 4 која станува точка 3 точката се брише и се додаваат зборовите: “и дека ќе ги

почитува правилата за поднесување пријава за упис определени со закон.“.
Ставот (5) се менува и гласи:
“Доколку се исполнети критериумите утврдени со овој закон, Централниот регистар со

лицето од ставот (1) на овој член, потпишува договор за користење на Системот за е-
регистрација и во рок од 15 дена, од денот на поднесување на барањето од ставот (1) на овој
член, донесува решение за овластување регистрационен агент.“

Член 4
Членот 34-ѓ се менува и гласи:

“Член 34-г
(1) Централниот регистар на Република Македонија, во рок од 15 дена од приемот на

барањето од членот 34-в став (1) од овој закон, со решение ќе го одбие истото, доколку не се
исполнети критериумите определени со овој закон.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена
од приемот на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка
и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 5
Членот 34-д се менува и гласи:
“(1)  Централниот  регистар  на  Република  Македонија  со  решение  ќе  го  одземе

овластувањето за регистрационен агент во случаите кога носителот на овластувањето ќе
престане да исполнува еден од критериумите утврдени согласно со членот 34-а став (1) од овој
закон, како и во случај кога носителот на овластувањето:

1) не ги почитува правилата за поднесување на пријавата за упис определени  со закон;
2) во рок од шест месеци не поднесе ниту една пријава за упис или
3) ќе даде изјава дека не сака да ја извршува дејноста регистрационен агент.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во
рок од 15 дена од приемот на решението.”
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Член 6
Членот 35 се менува и гласи:
„(1) Пријавата за упис се поднесува во хартиена или во електронска форма.
Кога пријавата се поднесува во електронска форма се потпишува со електронски

потпис.
(2) Пријавата за упис на трговец поединец и трговско друштво во единствениот

трговски регистар се поднесува исклучиво во електронска форма.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, пријавата за упис се поднесува во хартиена

форма кога уписот се врши врз основа на правосилна судска одлука, или одлука на орган на
државна управа.

(4) Пријавата за упис во хартиена форма се поднесува во еден примерок, во една од
регистрационите канцеларии на Централниот регистар на Република Македонија.

(5) Пријавата за упис во електронска форма се поднесува преку Системот за е-
регистрација.

(6) Ако пријавата за упис се поднесува во хартиена форма преку пошта, како датум и
време на нејзиното поднесување се смета датумот и времето на приемот во канцеларијата
за упис.

(7) Извршената услуга за упис на основање на трговец поединец и трговско друштво
преку Системот за е-регистрација, регистрациониот агент ја врши без надоместок и
награда.“

Член 7
Членот 35-б се менува и гласи:
“(1)  Регистрациониот  агент  трговец  поединец  и  трговско  друштво,  како

сметоводител/овластен сметководител, вршат електронско поднесување на пријавата за
упис на основање на трговец поединец, друштво со ограничена одговорност и друштво со
ограничена одговорност на едно лице.

(2)  Регистрациониот  агент  адвокат  поединец  или  адвокатско  друштво  вршат
електронско поднесување на пријава за упис на трговец поединец, пријава за упис на
основање, промена и бришење на сите форми на трговски друштва определени со Законот за
трговските друштва во единствениот трговски регистар.

(3)  Регистрациониот агент од ставовите (1) и (2) на овој член го утврдува идентитетот на
учесниците во постапката за регистрација, вистинитоста на потписите на прилозите кон
пријавата за упис и истите ги заверува со свој дигитален потпис.

(4) Идентитетот на учесниците се утврдува врз основа на важечка лична карта или
патна исправа, а за правни лица врз основа на доказ за регистрација во надлежниот
регистар, додека вистинитоста на потписот се утврдува врз основа на  лична изјава со која
потписот се признава за свој или со своерачно потпишување на прилозите во присуство на
регистрациониот агент.“

Член 8
Во членот 44 став 1) се менува и гласи:
“Против решението за упис е дозволена жалба.“
Ставот (3) се менува и гласи:
“Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на решението во

писмена  форма,  односно  од  денот  на  неговото  објавување  на  веб  страницата  на
Централниот регистар на Република Македонија кога истото е доставено во електронска
форма.“

Ставот (5) се менува и гласи:
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“Кога со овој закон е определено право на жалба по заклучок, а не е определен рокот за
посебна жалба, рокот изнесува три дена од денот на приемот на заклучокот во писмена
форма, односно од денот на неговотo објавување на веб страницата на Централниот
регистар на Република Македонија ако е доставен во електронска форма.“

Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица.

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 ноември 2015 година.
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