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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ  СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ

РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули
2014 година.

Бр. 07-3046/1 Претседател
30 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

.Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И

РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1
Во Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот  регистар и регистар на

други   правни   лицa („Службен   весник   на   Република   Македонија“   бр.
84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11 и 70/13) во член 21 во ставот 4 точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и секоја промена на адресата на
електронското сандаче.“

Член 2
По  членот 23-а се додава нов наслов и нов член 23-б, кои гласат:

„Изјава за точноста и вистинитоста  на податоците  искажани во годишната  сметка и
финансиските извештаи

Член 23-б
(1) Во прилог на секоја годишна сметка и финансиските извештаи   доставени   во

хартиена форма се доставува   Изјава потпишана   од застапникот по закон, дадена   под
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морална, материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците
искажани во годишната сметка и финансиските извештаи, а   кога годишната   сметка и
финансиските извештаи се поднесуваат во електронска форма, изјавата која е нивен
составен дел се потпишува со  електронски потпис.“.

Член 3
Во членот 66-а став (1) зборовите: „членот 20“ се заменуваат со зборовите: „членот 21”.

Член 4
За пријавите за упис поднесени од денот на влегувањето во сила на овој закон   до 31

декември 2014 година, уписот на адресата на електронското сандаче за прием на писмена ќе
се врши без надоместок, освен за пријавата за упис на промена на адреса на
електронско сандаче за прием на писмена.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

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

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден  од  денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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