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ВОВЕД

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

Предлог  законот е подготвен согласно Извадокот од Нацрт-записникот од 54-тата 
седница на Владата на Република Македонија, одржана на 10.02.2015 година (бр.42-
655/1 од 10.02.2015 год.) со што Министерството за економија е задолжено, во 
соработка со Централниот регистар на Република Македонија да подготви и до 
Владата на Република Македонија да достави Предлог на закон за изменување и 
дополнување на  Законот за  едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот 
регистар и регистар на други правни лица, во насока на :
- проширување на опфатот на категоријата ,, регистрационен агент,, со воведување на 
адвокатите како овластени подносители на електронска пријава за основање, промени 
и бришење на трговските субјекти преку Системот за е-регистрација ,   
- предвидување  уписот на промени и бришење на трговските субјекти да се одвива 
исклучиво по електронски пат преку Системот за е-регистрација.  
За разлика од веќе востановената категорија на овластени подносители за пријави за 
упис на основање на трговските субјекти преку Системот за е-регистрација,- 
,,регистрациони агенти,, кои  ги вклучуваа само овластените сметководители и 
сметководители кои исполнуваа и дополнителни законски услови, новата категорија на 
овластени подносители на електронски пријави за упис на промени и бришење, би 
опфаќала претставници од адвокатската професионална заедница, која би ги имала 
следните карактеристики и задачи :
-јавно овластување да ја спроведува постапката за идентификација  на странките, 
преку можност за легитимирање и утврдување на вистинитоста на нивните потписи на 
приложените прилози,
-добивање својство  на оригинал на изворно составените прилози во електронска 
форма и потпишани со дигитален сертификат, а конвертираните прилози од хартиена 
во електронска форма би имале значење на зеверен препис од оригиналот , со правна 
сила на нотарска заверка,
-обврска за спроведување на уписот на основање на трговските субјекти без награда и 
надоместок кон ЦРМ, додека пак спроведувањето на уписите за промена  и бришење 
ќе се регулира врз основа на предходно утврдена и јавно објавена тарифа на 
Адвокатската комора. 
Ваквиот пристап, дополнително ќе обезбеди поголема распространетост и достапност 
на истите до странките, како и поголемо внимание и квалитет во извршувањето на 
уписите. 
 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на Предлогот на Законот е воведување на промени и бришење преку Систем за 
е-регистрација  и проширување на категоријата ,, регистрационен агент,, .
Во оваа насока, основните решенија понудени во Предлог на законот се во согласност 
со заклучоците на Владата на Република Македонија, според кои се има за цел да се 
изврши надградување на Системот за е-регистрација, со вклучување на уписот на 
промени и и бришење на трговските субјекти да се одвива исклучиво по елекртонски 
пат преку Систем за е-регистрација, како и воведување во категоријата на ,, 
регистрациони агенти,, на адвокатите како овластени подносители на електронска 
пријава  за основање, промена и бришење на трговските субјкети  преку систем за е-
регистрација. 



III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој закон не предизвикува финансиски последици врз  Буџетот 
на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. 

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.



ПРЕДЛОГ - 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 :

 “12-а ,,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: 
“(1)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;

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;

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:
“(5) 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 член 34-в став (1) од овој закон, со решение ке 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 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; или
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.“

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 став (1) и (2) од 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  член 44 ставот (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:

“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.

 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог на законот се врши проширување на категоријата 
“регистрационен агент”  со  воведувањето на адвокатите и адвокатско друштво кои 
имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација 
.

Со член 2  Предлогот, во член 34-а се прецизираат критериумите кои лицето треба да 
ги исполни за добивање овластување за регистрационен агент .

Со член 3 од Предлогот, во член 34-в , кој се однесува на делот на постапката за 
добивање на овластувањето, се прецизираат дополнителните докази кои треба да се 
приложат од страна на адвокатите , односно адвокатските друштва како овластени 
подносители на електронска пријава,  за основање, промени и бришење на трговските 
субјекти преку системот за е-регистрација. 

Со членот 4 од Предлогот,  се менува членот 34-г во насока на оа дека  Централниот 
регистар ќе го одбие барањето за добивање овластување,од членот 34-в став 1, 
доколку не се исполнети условите определени со овој закон. Против решението на 
Централниот регистар дозволена е 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. 

Со член 5 од Предлогот се менува член 34-д во насока на тоа дека  РМ со решение ќе 
го одземе овластувањето за регистрационен агент кога носителот на овластувањето 
ќе престане да ги исполнува критериумите за добивање овластување, содржани во 
член 34-а.

 Со член 6 од Предлогот се менува член 35 во насока на тоа што се прецизира 
начинот на поднесување на пријава за регистрационен агент. Истата се поднесува во 
писмена форма и во електронска форма со електронски потпис. како и преку Системот 
за е-регистарција. 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. 

Со член 7 од Предлогот се менува член 35-б во насока на прецизирање дека 
Регистрациониот агент трговец поединец и трговско друштво вршат електронско 
поднесување на пријава за упис на основање на ТП, ДОО и ДООЕЛ.

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 ЗТД во 
единствениот трговски регистар, освен за упис на субјекти со седиште во технолошко 
индустриски развојни зони и други зони основани со посебен закон.

 Со член 8 од Предлогот во член 44 од законот во делот на правото на жалба 
надлежност за решавање по жалба се прецизира правото на жалба против решението 
за  упис , рокот за жалба како и и право на жалба по заклучок.

Со член 9 од Предлогот се овалсува Законодавно–правната комисија на Собранието 
на Република Македонија да утврди пречистен текст на предлог законот. 



Со член 10 од Предлогот се прецизира одложената примена на законот. Истиот ќе се 
применува од од 1 ноември 2015 година.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Предлог на Законот, се меѓусебно поврзани. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА  

Проширување на опфатот на категоријата регистрационен агент  .



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ 
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И  ДОПОЛНУВААТ

                               Значење на поимите употребени во овој закон

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Главна приходна шифра" се броеви и букви со кои се означува дејноста што има 
најголемо учество во структурата на остварените приходи на субјектот на упис 
согласно со Националната класификација на дејноста (НКД);

2. „Едношалтерски систем,” е систем којшто овозможува прием, обработка, 
дистрибуција и обединет пристап кон податоците определени со закон, запишани во 
трговскиот регистар, во регистарот на други правни лица и другите основни регистри 
воспоставени со закон од значење за субјектите на упис;

2-а. ,,Систем за е-регистрација”е информациски систем кој овозможува поднесување 
на пријава  преку Интернет и нивно евидентирање,обработка,чување и размена на 
податоци и документи во електронска форма;

3. „Електронски деловодник” е деловодник на сите пријави примени од страна на 
регистрационите канцеларии на Централниот регистар којшто се води во електронска 
форма;

4. „Единствен електронски образец” е електронски систем за внес и обработка на 
податоци, определен и изготвен од страна на Централниот регистар;

5. „Збирка на прилози” е дел од регистар во којашто се приложуваат исправи и докази 
на секој запишан субјект;

6. „Изјава - заверена кај нотар” е изјава чијшто потпис е заверен кај нотар;

7. „Единствен матичен број на субјектот на уписот во регистарот” (ЕМБС) е единствен, 
непроменлив и неповторлив идентификационен број на субјектот на уписот кој се 
определува електронски;

8. „Заклучок” е одлука со кој се одлучува за прашања што се однесуваат на 
постапката, како и за оние прашања што како споредни ќе се појават во врска со 
спроведувањето на постапката, а за кои не се донесува решение;

9. Национална класификација на дејностите (НКД) е национален стандард усогласен 
со европската класификација на дејности (НАЦЕ) и се употребува за идентификување, 
групирање и дефинирање на дејностите според кои се врши распределувањето на 
деловните субјекти;

10. “Модул 11” е аритметичка формула за доделување на неповторливи броеви;

11. „Основни регистри” се регистри и именици кои се воспоставени со закон и коишто 
се водат во и надвор од Централниот регистар;

12. „Овластено лице за регистрација” е лицето вработено во Централниот регистар 
кое согласно со овој закон е овластено да врши регистрација на субјектите на уписот;



12-а ,,Регистрационен агент “ е трговец поединец, или трговско друштво кое е 
регистрирано за вршење на сметководствена дејност и има овластување за 
поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација .

13. “Предбележба на податоци” е упис којшто го врши Централниот регистар во 
регистарот без носење на решение;

14. “Пријава за упис” е пропишан образец, поднесен од овластен подносител, во 
којашто е содржано барањето за упис во регистар;

15. "Општа клаузула за бизнис" е назнака дека субјектот на упис во трговскиот 
регистар може да ги врши сите дејности според Националната класификација на 
дејности (НКД);

16. "Приоритетна дејност" е дејност од НКД со чие вршење субјектот на упис има 
намера да оствари најголем дел од вкупниот приход во првата година во која извршил 
регистрација;

17. „Посебни регистри” се регистри кои се водат согласно со закон и друг пропис во 
кои се евидентираат правно релевантни податоци за трговските друштва и други 
правни лица (лиценци, дозволи, концесии, категоризации и слично);

18. „Регистар/и”  според овој закон се трговскиот регистар и регистарот на другите 
правни лица;

19. „Решение за упис” е акт кој е изработен во форма на образец соодветен за видот 
на уписот;

20. „Решение за отфрлање на пријавата за упис” е акт со кој се образложени 
причините за отфрлање на пријавата за упис во регистар;

21. „Субјект на уписот” е субјектот за кого со закон е определено да се врши упис во 
основните регистри и други правни субјекти основани со закон;

22. „Трговскиот регистар” и „Регистарот на други правни лица” се јавни книги кои 
претставуваат единствена електронска база на податоци којашто содржи податоци и 
прилози (исправи и докази) за субјектите на уписот за кои уписот е пропишан со закон;

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 и

24. „Регистарот на казни за сторени кривични дела на правни лица“ е јавна книга која 
претставува единствена електронска база на податоци која содржи податоци од 
казнената евиденција на правосилни судски пресуди за главните и споредните казни 
за сторени кривични дела на правни лица пропишани со Кривичниот законик на 
Република Македонија.                             

        Критериуми за добивање на овластување регистрационен агент

Член 34-а



(1)Начинот и поблиските критериуми за добивање на овластувањето ги пропишува 
Централниот регистар.

(2)За да може да го добие овластувањето лицето треба да ги исполни следниве 
критериуми:

  1)да е регистрирано како треговец поединец, или трговско друштво за вршење на 
сметководствена дејност;

 2) да има вработено лица со уверение за сметководител/овластен сметководител за 
чие добивање треба да исполнува одредени услови согласно со законот за вршење на 
сметководствени работи, межу кои и образованието;

3) да исполнува одредени техничко-технолошки услови и опрема соодветни за 
остварување на овластувањето и 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.

(3) Централниот регистар на Република македонија ги пропишува формата и 
содржината на образецот на овластувањето  од овој закон

Постапка за добивање на овластувањето

Член 34-в

(1)За добивање на овластувањето  лицето поднесува барање до Централниот 
регистар.

(2) Со барањето од ставот (1) на овој член се приложува:

1)решението за упис во Централниот регистар.

2)доказ за вработено лица со уверение  за сметководител/овластен сметководител;

3)доказ дека исполнува одредени техничко-технолошки услови и опрема, соодветни за 
оставрување  на овластувањето и личен квалификуван дигитален сертификат, 
согласно со Законот за податоците во електронски облик и  електронски потпис и 

4)изјава за заштита на личните податоци потпишана од барателот на овластувањето.

(3)Барањето од ставот (2) на овој член се поднесува на два диентични обрасци со 
еден прилог на докази.

(4)Централниот регистар ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член.

(5)Централниот регистар донесува решение за издавање на овластувањето , во  рок 
од  15 дена од денот на поднесувањето на уредно барање, доколку се исполнети 
критериумите утврдени согласно со овој закон.

(6) Решението од ставот (4) на овој член  се издава со трајна важност.



(7) Овластувањето не може да се пренесува. 

Одбивање на барање

Член 34-ѓ

(1)Барањето од членот 34-в став (1) од овој закон се одбива со решение на 
Централниот регистар во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, 
доколку не бидат исполнети критериумите утврдени согласно со овој закон .

(2)Против решението од ставот(1) на овој член може да се поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постпка од работен однос 
во втор степен. 

Одземање на овластување

Член 34-д

(1)Овластувањето се одзема со решение на Централниот регистар во случаи кога 
носителот на овластувањето ќе престане да ги исполнува критериумите утврдени 
согласно членот 34-а став (2) од овој закон.

(2) Овластувањето се одзема со решение на Централниот регистар во случаи кога 
носителот на овластувањето :

1)не ги почитува правилата за поднесување на пријавата за упис определени со овој 
закон и Законот за трговските друштва ;

2)ако во рок од шест месеци не поднесе ниту една прријава за упис и 

3) ако даде изјава дека не сака да ја извршува дејноста регистрационен агент.

(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постпка од работен однос 
во втор степен. 

Поднесување на пријавата

Член 35

(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 во хартиена форма  се поднесува во  една од регистрационите 
канцеларии при Централниот регистар .

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

(4) Пријавата за упис во хартиена форма се поднесува во еден примерок.   

(5) 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.



(6)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 35-б

(1)Регистрациониот  агент  има  обврска да го утврди идентитетот на учесниците во 
постапката за регистрација,како и вистинитоста на потписите на прилозите кон 
пријавата за упис.

(2)Идентитетот на учесниците се утврдува врз основа на важечка лична карта или 
патна исправа , додека за правни лица врз основа на доказ за регистрација во 
надлежниот регистар.

Право на жалба и надлежност за решавање по жалба

Член 44

(1) Против решението за упис право на жалба има единствено подносителот на 
барањето за упис.

(2) По жалбата против првостепеното решение, односно кога е предвидена можност за 
право на посебна жалба по заклучок, како второстепен орган решава Комисијата за 
жалби.

(3) Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(4) Подносителот на жалбата не може да се повикува на податоци коишто не ги внел 
во пријавата за упис и на прилози коишто не ги доставил.

(5) 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.


