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1. Осврт по материјалот: 

Со членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2014), се дава надлежност на 
Централниот регистар да води прекршочна постапка и да изрекува прекршочни санкции 
против трговци поединци и трговски друштва кои нема да поднесат годишни сметки, 
ревидирани финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи во 
пропишаните рокови утврдени со законот. 

Истовремено, со измени на Законот за сметководството за непрофитните 
организации, ќе се пропише надлежност на Централниот регистар да води прекршочна 
постапка и да изрекува прекршочни санкции за непрофитните организации кои нема да 
достават годишна сметка во пропишаните рокови. 

Со измените на Законот за Централен регистар се пропишува формирањето на 
прекршочната комисија во рамките на Централниот регистар, со што се постигнува 
усогласување на законската рамка во делот на надлежност на Централниот регистар како 
прекршочен орган.. 
 
2. Разгледани можни решенија (за против аргументи)    
 
3. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства, другите органи на 
државната управа и организации 
Извршени се консултации со Секретаријатот за законодавство, Министерството за 
правда, Министерството за економија и Министерството за информатичко општество и 
администрација. 
  
4. Изјава за усогласеноста на прописот со законодавството на Европската Унија (прилог). 
 
  Законот нема ЕУ елементи 
 
5. Решение кое се препорачува (со образложение)  
 Да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен 
регистар. 
 
6. Фискални имликации на материјалите што се предлагаат:  
 Предложениот закон нема да предизвика импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.  
 
 7. Очекувани влијанија: 
 Со донесувањето на Предлогот на закон ќе се постигне усогласеност на Законот за 
Централен регистар со Законот за трговски друштва и ќе се даде основ за формирање на 
прекршочна комисија во рамките на Централниот регистар.. 

 
8. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот:  ДА         НЕ              
 
9. Клучни елементи за информирање на јавноста: НЕМА    
    
    



 
 

 

    
В  О  В  Е  Д 

 
 I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ  
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2014), се дава надлежност на 
Централниот регистар да води прекршочна постапка и да изрекува прекршочни санкции 
против трговци поединци и трговски друштва кои нема да поднесат годишни сметки, 
ревидирани финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи во 
пропишаните рокови утврдени со законот. 

Истовремено, со измени на Законот за сметководството за непрофитните 
организации, ќе се пропише надлежност на Централниот регистар да води прекршочна 
постапка и да изрекува прекршочни санкции за непрофитните организации кои нема да 
достават годишна сметка во пропишаните рокови. 

Поради тоа, со цел да се овозможи примената на горенаведените одредби, потребно 
е да се изврши измена на Законот за Централен регистар, во насока на пропишување на 
условите за формирање на прекршочна комисија во рамките на Централниот регистар. 

 
 II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА  

 
 Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен 
регистар се заснова на истите начела врз кои се заснова и постојниот закон.  
 Основни решенија што се предлагаат со законот се: 

- утврдување надлежност на Централниот регистар да води прекршочна 
постапка и да изрекува прекршочна санкција и 

- пропишување на условите за формирање на прекршочна комисија во рамките 
на Централниот регистар. 

Основната цел на измените е во Законот за Централен регистар да се пропише 
надлежноста на прекршочната комисија која ќе биде надлежна за изрекување на 
прекршочните санкции за прекршоците кои се утврдени со Законот за трговските 
друштва и за прекршоците за кои во Законот за вршење на сметководството на 
непрофитните организации ќе се пропише надлежност на Централниот регистар за 
водење на прекршочна постапка.. 
 
 III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН                 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

За спроведување на законот што се предлага, не се потребни финансиски средства 
од Буџетот на Република Македонија.  

 
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА         
ТОА  ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ 
ЗА ОДРЕДЕНИ СУБЈЕКТИ 

Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен 
регистар нема да предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.  



 
 

 

 
НОВ ТЕКСТ НОВ ТЕКСТ НОВ ТЕКСТ НОВ ТЕКСТ     

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 

 
Член 1 

Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“  
бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11 и 43/14) по членот 28-а се додава нов член 28-б кој 
гласи: 

„Член 28-б 
Централниот регистар е надлежен за водење на прекршочна постапка и за 

изрекување на прекршочна санкција за прекршоците за кои Централниот регистар со 
закон е утврден како прекршочен орган. 

Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок (во 
понатамошниот текст: Прекршочна комисија), именувана од страна на директорот на 
Централниот регистар. 

Прекршочната комисија е составена од три члена со најмалку три години работно 
искуство, од редот на раководни и стручни административни службеници вработени во 
Централниот регистар, од кои еден е дипломиран правник со положен правосуден испит, 
кој е и претседател на Прекршочната комисија. 

Членовите на Прекршочната комисија се именуваат со мандат од четири години, со 
право на повторно именување. 

Членовите на Прекршочната комисија имаат свои заменици, именувани од 
директорот на Централниот регистар, кои ги исполнуваат условите од ставот 3 на овој 
член.   

Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа. 
Административно-техничките работи на Прекршочната комисија ги врши 

секретар, определен од редот на вработените во Централниот регистар.“. 
 

Член 2 
Членот 30 се брише. 

 
Член 3 

Директорот на Централниот регистар ги именува членовите и замениците на 
Прекршочната комисија, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14). 

 

    

      



 
 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

  
Со членот 1 се пропишува формирањето на прекршочната комисија во рамките на 

Централниот регистар, составот и мандатот на нејзините членови. 
       Со членот 2 се брише постојниот член 30 од Законот, со кој се пропишани глоби за 
регистрите и заправни лица, бидејќи за истите прекршоци се пропишани глоби во Законот 
за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други 
правни лица. 
       Со преодната одредба од членот 3 се утврдува дека директорот на Централниот 
регистар ќе ги именува членовите и замениците на Прекршочната комисија во рок од пет 
дена од влегувањето во сила на законот, со оглед на тоа што во членот 4 се утврдува дека 
законот ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот 
за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/14). 
    
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

ОДРЕДБИ 
Постојните одредби од Законот за Централен регистар се меѓусебно поврзани со 

предлозите за изменување и дополнување на овој закон бидејќи се однесуваат на иста 
правна работа. 
 
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
      Предложените изменувања на Законот за Централен регистар имаат за цел  ефикасно 
и еднообразно спроведување на законските одредби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ИЗВОД ОДРЕДБИ 
Од  Законот за Централен регистар што се изменуваат   

 
 

Член 30 
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на регистарот или правното лице, ако: 
- во Централниот регистар не ги внесе податоците за конституираните права на 
сопственост, стварните права врз туѓи ствари и стекнатиот статус на трговско друштво 
или друг вид статус на правното лице, годишните сметки и финансиските извештаи (член 
9) и 
- на Централниот регистар не му се овозможи непречено користење на внесените 
податоци кај другите правни субјекти (член 20 став 2). 
Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во регистарот или правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој 
член. 
 


