
 

 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 

март 2019 година. 

 

Бр. 08-2167/2 Претседател на Република 

17 мај 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, 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, 192/15 и 53/16), во членот 4 став (1) 

по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 

„- внесување на број на обврзник за данокот на додадена вредност за субјектот на упис 

(број на ДДВ обврзник),“. 

Алинеите 5, 6, 7 и 8 стануваат алинеи 6, 7, 8 и 9. 

 

Член 2 

По членот 11 се додава нов наслов и нов член 11-а, кој гласи: 

 
„Член 11-а 

Начин на внесување на број на обврзник на данокот на додадена вредност (број на 

ДДВ обврзник) 

 
(1) Централниот регистар покрај ЕМБС и ЕДБ врши внесување и на број на обврзник 

ДДВ на субјектите на упис, во случај на пријава на доброволна регистрација. 



 

 

 

(2) Внесувањето на податоци за доброволна регистрација за данокот на додадена 

вредност за субјектот на упис се врши врз основ на барањето во пријавата за упис, на 

посебен образец согласно со членот 23 од овој закон. 

(3) Внесувањето на податоците за доброволна регистрација за данокот на додадена 

вредност Централниот регистар го врши електронски, преку електронско поврзување на 

своите регистри со регистрите на базите на податоци коишто се водат во Управата за 

јавни приходи. 

(4) Внесувањето на бројот на ДДВ, се врши со електронска размена меѓу Управата за 

јавни приходи и Централниот регистар. Управата за јавни приходи доставувањето на 

бројот на ДДВ го врши во рок од 90 минути од доставувањето на податоците од страна на 

Централниот регистар.“. 

Член 3 

Членот 35-а се менува и гласи: 

„(1) Прилозите (исправите и доказите) поднесени од подносителот на пријавата од 

членот 34 став (1) од овој закон, кои изворно се составени од субјектот на упис се 

потпишуваат со електронски потпис на секој учесник во постапката поединечно и имаат 

значење на оригинал. 

(2) Прилозите (исправите и доказите) доставени како прилог кон пријавата за упис, 

издадени од други надлежни органи се потпишуваат со електронски потпис од овластени 

лица од надлежните органи и имаат значење на оригинал. 

(3) Подносителот од членот 34 став (1) од овој закон прилозите кон пријавата за упис 

кои се составени во хартиена форма, а кои не се содржани во ставовите (1) и (2) на овој 

член, мора да ги конвертира, односно пренесе како целина во електронска форма и истите 

да ги завери со електронски потпис. 

(4) Прилозите кои изворно се составени во електронски облик од подносителот од 

членот 34 став (2) од овој закон и од него потпишани со електронски потпис, имаат 

значење на оригинал. 

(5) Подносителот од членот 34 став (2) од овој закон, прилозите кон пријавата за упис 

кои се составени во хартиена форма мора да ги конвертира, односно пренесе како целина 

во електронска форма. 

(6) Прилозите од ставот (5) на овој член потпишани со електронски потпис на 

подносителот од членот 34 став (2) од овој закон имаат значење на заверен препис од 

оригиналот. “. 

 

Член 4 

Во член 44 ставот (3) се менува и гласи: 

„Жалбата се поднесува во рок од 15 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.“. 

 

Член 5 

Прописите со кои поблиску се уредуваат начинот, формата и содржината на обрасците 

за упис, во врска со внесувањето на број на ДДВ обврзник министерот за економија ќе ги 

усогласи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 6 

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

Македонија“. 
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