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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 ЗА ВОДЕЊЕ НА
ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3
февруари 2011 година.

Бр. 07-615/1
3 февруари 2011 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ
СИСТЕМ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ

ПРАВНИ ЛИЦА

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

регистарoт на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број
84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/2008), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

„Со овој закон се уредува/уредуваат едношалтерскиот систем, водењето на трговскиот
регистар и на регистарот на други правни лица, регистарот на физички и правни лица на
кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и
привремена забрана за вршење одделна дејност, регистар на казни за сторените кривични
дела на правни лица од страна на Централниот регистар на Република Македонија (во
натамошниот текст: Централниот регистар), во писмена и електронска форма како и
преземањето на водењето на трговскиот регистар, судскиот регистар, регистарот на
водните заедници, регистарот на водостопанства, регистарот на здруженија и фондации и
регистарот на комори од надлежните судови од страна на Централниот регистар.“

Член 2
Во членот 2 точката 24 се менува и гласи:
„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
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евиденција на правосилни судски пресуди за главните и споредните казни за сторени
кривични  дела  на  правни  лица  пропишани  со  Кривичниот  законик  на  Република
Македонија.“

Точката 25 се брише.

Член 3
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а
(1)  Стечајните  управници  преку  едношалтерскиот  систем  внесуваат  податоци  за

стечајните постапки кои се водат пред надлежните судови во Република Македонија
согласно  со Законот за стечај.

(2)  Министерот  за  економија  ја  пропишува  формата,  содржината  и  начинот  на
внесување на податоци преку едношалтерскиот систем за стечајните постапки кои се
водат пред надлежните судови во Република Македонија согласно со Законот за стечај.“

Член 4
Во членот 4 по ставот (3) се додаваат три нови става (4),  (5) и (6), кои гласат:
„(4) Централниот регистар преку едношалтерскиот систем обезбедува електронско

решение за внесување на податоците од членот 3-а став (1) на овој закон.
(5)  Централниот регистар преку едношалтерскиот систем обезбедува електронско

решение за водење на регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат со
трговски  друштва  во  Република  Македонија  согласно  со  одредбите  од  Законот  за
трговските друштва.

(6) Централниот регистар преку едношалтерскиот систем обезбедува изразување на
деловните и финансиските податоци за субјектите кои се запишани во регистрите и на
другите податоци со кои располага, во меѓународно прифатен стандардизиран софтверски
јазик.“

Член 5
Насловот и членот 13-б се менуваат и гласат:

„Регистар на казни за сторени кривични дела на правни лица

Член 13-б
(1) Судовите, правосилните одлуки за изречените главни и споредни казни за сторени

кривични дела на правни лица, по службена должност ги доставуваат до Централниот
регистар на Република Македонија за впишување во регистарот на казни за сторени
кривични дела на правните лица.

(2) Главната казна се брише по службена должност од регистарот од ставот (1) на овој член
по истекот на три години од денот на извршената или застарената казна.

(3)  Споредните казни од членот 96-б точки од 1 до 6 на Кривичниот законик се бришат
по службена должност од наведениот регистар по истекот на времето за кое се изречени.

(4) Министерот за економија во соработка со министерот за правда ги пропишува
формата, содржината и начинот на водење на регистарот на казни за сторени кривични дела
на правни лица.“

Член 6
Членот 13-в се брише.
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Член 7
Во членот 21 став (3) зборовите: „адреса на електронска пошта“ се бришат.
По ставот (3) се додава  нов став (4), кој гласи:
„(4) Во постапката за упис во надлежниот регистар субјектите на уписот освен

податоците определени во ставот (2) од овој член, се должни да ја пријават за упис и
адресата на електронското сандаче за прием на писмена.“

Член 8
Во членот 23 став (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:

„Обрасците за упис се достапни и во електронска форма заради нивно поднесување по
електронски пат преку едношалтерскиот систем.“

Член 9
Во  насловот  пред  членот 27  зборот „Софтверско“  да  се  замени  со  зборот

„Електронско“.
Во членот 27 став (1) во првата реченица зборот „софтверско“ се заменува со зборот

„електронско“, а во втората реченица зборот „Софтверското“ се заменува со зборот
„Електронското“.

Во ставот (2) по зборот "сигурност " се додаваат зборовите: " и заштита".

Член 10
Во членот 30 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Донесеното решение за упис е достапно за субјектот на упис во електронска форма во

случај кога поднесувањето на пријава за упис се врши по електронски пат преку
интернет. По барање на овластениот подносител решението може да му биде доставено на
субјектот на упис и во писмена форма.“

Член 11
Членот 32 се менува и гласи:
„Постапката за упис во регистарот се поведува со поднесување на пријава за упис во

писмена форма до канцеларијата на Централниот регистар, или со поднесување на пријава за
упис во електронска форма преку едношалтерскиот систем, доколку со друг закон
поинаку не е определено.“

Член 12
Во членот 33 по ставот  (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3)  Централниот  регистар преку  едношалтерскиот  систем  овозможува  сите

подносители на пријави за упис во трговскиот регистар кои поднесувањето го вршат по
електронски пат надвор од територијата на Република Македонија да користат опција на
јазична поддршка на друг службен јазик на земја членка на  Европската унија кој одговара на
македонската поддршка за истото решение.“

Член 13
Во членот 42 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Решението донесено во постапка на електронско поднесување на документите за упис

во регистарот се смета за доставено кога истото ќе биде објавено на официјалната интернет
страница на Централниот регистар на Република Македонија.

(5) Централниот регистар е должен да испрати примерок од решението определено во
ставот (4)  од овој член на адресата на електронското сандаче на субјектот на упис за кој е
донесено решението.“

3 од 4

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 17 од 11.2.2011 година

Член 14
Во членот 63 став (1) износот "2.500“ се заменува со износот „1.200“, а износот „5.000“ се

заменува со износот „2.500“.
Во ставот (2) износот „1.000“ се заменува со износот „500“, а износот „2.000“ се

заменува со износот „1.000“.

Член 15
Во член 65 став (1) износот "2.500“ се заменува со износот „1.200“, а износот „5.000“ се

заменува со износот „2.500“.
Во ставот (2) износот „1.000“ се заменува со износот „500“, а износот „2.000“ се

заменува со износот „1.000“.

Член 16
Во членот 66 став (1) износот "2.500“ се заменува со износот „1.200“, а износот  „5.000“ се

заменува со износот „2.500“.
Во ставот (2) износот „1.000“ се заменува со износот „500“, а износот „2.000“ се

заменува со износот „1.000“.

Член 17
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Член 66-а
(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

субјектот на упис, доколку не постапи согласно со членот 20 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице.“

Член 18
Централниот регистар на Република Македонија ќе воведе изразување на деловните и

финансиските податоци за субјектите кои се запишани во регистрите и на другите
податоци со кои располага во меѓународно прифатен стандардизиран софтверски јазик од 1
јануари 2013 година.

Член 19
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 20
Субјектите на упис запишани во трговскиот регистар и регистарот на други правни

лица се должни најдоцна до 1 април 2011 година да поднесат пријава за упис на адреса на
електронско сандаче за достава на писмена и други податоци кои се донесуваат во
електронска форма преку едношалтерскиот систем.

Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија".
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