
„Службен весник на РМ“ бр. 150 од 12.12.2007 година

Врз  основа  на  член 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 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  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  3
декември 2007 година.

Бр. 07-5233/1
3 декември 2007 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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  и 13/2007),
во членот 2 пред точката 1   се додава нова точка 1, која гласи:

“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);”.

Точката 14 која станува точка 15 се менува и гласи:
“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);”.

Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   и 13 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 и 14.

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:
“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;”.

Точките   16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат точки 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

Член 2
Во членот 4 став (1) алинеја 2 зборовите: “регистрираната претежна” се заменуваат со

зборот „приоритетна”.
По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат:
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“- внесување на податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување
(застапник по закон) на субјектите на упис и нивно вклучување во задолжителното социјално
осигурување (пензиско, инвалидско и здравствено осигурување) доколку е поднесена пријава
и

- давање  на  електронски  сертификати  на  субјектите  на  упис  кои  се  издадени  од
овластените издавачи на електронски сертификати.“

По ставот (2) се додава нов став (3),   кој гласи:
“(3) Централниот регистар ја доделува и менува главната приходна шифра.”

Член 3
Членот 7 се менува и гласи:
“Општа клаузула за бизнис
(1) Општата клаузула за бизнис му овозможува    на    субјектот упис во трговскиот

регистар и вршење на    сите дејности според Националната класификација на дејности
(НКД).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член дејностите за кои според НКД со закон е
пропишано да се вршат само врз основа на согласност, дозвола или друг акт на државен
орган, субјектот на упис може да ги    врши откако за дејностите    добил    согласност,
дозвола или друг акт на државен орган согласно со закон.

(3) За субјектите на упис во регистарот на други правни лица се внесуваат податоци кои
се од значење за вршење на дејноста.”

Член 4
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

“Член 7-а
Приоритетна дејност

(1) Според приоритетната дејност Централниот регистар го вклучува новиот субјект на
упис во податоците за секторската распределба на субјектите по дејности во Република
Македонија.

(2)  Приоритетната дејност не ја исклучува, ниту ограничува примената на општата
клаузула за бизнис во однос на ниту еден субјект на упис.

(3) Овластеното лице за упис во регистарот е должно да ја наведе во пријавата за упис
приоритетната   дејност.

(4) Приоритетната дејност има важност до доделувањето на главната приходна шифра.
“

Член 5
Членот 8 се менува и гласи:
“НКД ја донесува Владата на Република Македонија по предлог на Државниот завод за

статистика.“

Член 6
Членот   9 се менува и гласи:

“Услови и начин на доделување и менување на главната приходна шифра
(1)  Главната  приходна  шифра  одговара  на  соодветната  дејност  од  НКД  од  која

субјектот остварил најголем приход во тековната година.
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(2) Централниот регистар автоматски доделува главна приходна шифра на субјектите кои
се  упишани  во  трговскиот  регистар  врз  основа  на  првиот  поднесен  Образец  за
распределба на остварени приходи по дејности на субјектот за претходната година.

(3) Централниот регистар автоматски врши проверка на главната приходна шифра и во
случај да утврди дека најголемиот остварен приход е од друга дејност, различна од онаа чија
приходна шифра е упишана како главна, ќе ја внесе за главна шифрата на дејноста од која е
остварен најголемиот приход.

(4)  За  новите  субјекти  кои  ќе  бидат  упишани  во  трговскиот  регистар,  сй  до
поднесувањето на првиот Образец за распределба на остварените приходи по дејности, ќе им
биде  доделена  главна  приходна  шифра  врз  основа  на  избраната  и  упишана
приоритетна дејност.”

Член 7
Во членот 11   став (3) втората реченица се менува и гласи: “Управата за јавни приходи

доставувањето на ЕДБ го врши во рок од 90 минути од доставувањето на податоците од
страна на Централниот регистар.”

Член 8
Членот 12 се менува и гласи:
“(1) Субјектот на упис избира банка во која ќе ја отвори првата сметка.
(2) Податоците за банката во која ќе ја отвори првата сметка, субјектот на упис ги внесува во

соодветниот образец за упис, согласно со членот 23 на овој закон.
(3) Отворањето на првата сметка на субјектот на упис се врши со електронска размена на

пратки  во  реално  време  меѓу  деловната  банка  во  која  се  отвора  првата  сметка  и
Централниот регистар, преку единствениот регистар на трансакциски сметки.“

Член 9
По членот 12 се додаваат два нови члена 12-а и 12-б, кои гласат:

“Внесување на податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување

Член 12-а
(1) Внесување на податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување

(застапник по закон) се врши доколку е поднесена пријава од субјектот на упис.
(2)  Субјектот  на  упис  пријавата  за  првото  вработување  на  лицата  овластени  за

застапување (застапник по закон) го поднесува на посебен образец согласно со членот 23 од
овој закон.

(3) Внесување на податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување
(застапник по закон) и нивното вклучување во задолжителното социјално осигурување
(пензиско,  инвалидско  и  здравствено  осигурување),  Централниот  регистар  го  врши
електронски, преку електронско поврзување на своите регистри со регистрите и базите на
податоци  коишто  се  водат  во  Агенцијата  за вработување,  Фондот  на  пензиското  и
инвалидското осигурување и Фондот за здравствено осигурување.

(4)  Трошоците  за  електронско  поврзување  и  за  дистрибуирање  на  податоците  ги
поднесува  секоја  страна  учесник  наведени  во  ставот  (3)  на овој  член,  а  утврдени  со
посебни договори, склучени меѓу Централниот регистар и страните учесници.
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Електронски сертификат

Член 12-б
(1) Централниот регистар како локална регистрациона канцеларија дава електронски

сертификати  на  субјектите  на  упис  издадени  од  страна  на  овластените  издавачи  на
електронски сертификати.

(2)  Централниот  регистар  со  овластените  издавачи  на  електронски  сертификати
склучува   договор   за   учество   во   постапката   на   регистрација   на   електронските
сертификати.“

Член 10
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

“Член 23-а
Образец за распределба на остварени приходи по дејности

(1) Образецот за распределба на остварените приоходи по дејности од членот 9 на овој
закон е составен дел на годишната сметка и на финансиските извештаи на субјектот. Рокот за
изготвување и доставување на Образецот за распределба на остварените приходи по дејности
е идентичен со роковите за изготвување и доставување на годишните сметки и на финансиските
извештаи  кои  се  доставуваат  до  Централниот  регистар,  согласно  со одредбите од
Законот за трговските друштва.

(2)  Министерот  за  финансии,  ја  пропишува  формата,  содржината  и начинот  на
пополнување на Образецот за распределба на остварените приходи по дејности.

(3)  Министерот  за  финансии  ќе  пропише  кои  посебни  податоци  се  потребни  за
системот на државната евиденција и ќе ја пропише формата и содржината на Образецот на
државната евиденција.“

Член 11
Во членот 35 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
“(2) Пријавата се поднесува во регистрационите канцеларии во Централниот регистар или

преку самостојни регистрациони агенти.
(3) Самостојните регистрациони агенти имаат статус на овластени лица под услови и на

начин утврден со членот 20 од овој закон.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).

Член 12
Во членот 41 став (1) зборовите: “три работни дена од денот на поднесената пријава” се

заменуваат со  зборовите: “4  часа  од  моментот  на  доставување  на  комплетната
документација“.

Член 13
Во членот 59     став (1)   втората реченица се менува   и гласи: “По спроведување на

постапката за стечај, односно ликвидација се врши упис на бришењето на субјектот на
упис  во  соодветниот  регистар.  Органот  кој  ја  спровел  постапката  по  завршување  на
истата,  без  одлагање    до  Централниот  регистар  доставува  доказ  за  тоа  (правосилно
решение  ) и доказ за уплатен надоместок на трошоците на Централниот регистар, врз
основа на кој регистраторот донесува решение за бришење со кое субјектот на упис го
брише во соодветниот регистар. Решението за бришење на субјектот на упис има правно
дејство спрема трети лица од денот кога е објавено на веб страницата на Централниот
регистар.”
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Член 14
Во  членот  62  по  зборовите:  “уписите  во  регистрите“  се  додаваат  зборовите:  “при

бришење на уписите во регистрите“.

Член 15
Членот 64 се брише.

Член 16
Работите  од  членот 2  алинеи  7  и  8,  членот 9  и  членот  11  ќе  се  вршат  преку

едношалтерскиот систем почнувајќи од 1 јули 2008 година.

Член 17
За сите субјекти запишани во трговскиот регистар до влегувањето во сила на овој закон

автоматски важи општата клаузула за бизнис.

Член 18
Подзаконските прописи кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од  30 дена

по влегувањето во сила на овој закон.

Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија".
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