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ВОВЕД

I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Во Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар 
на други правни лица 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 Северна 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. Ако со закон со кој е 
определено водењето на регистар не е определена постапката за водењето на тој 
регистар, уписот се врши според правилата за постапката утврдена во овој закон
Во дел IV од овој Закон се регулирани прекршочните санкции во форма на глоба за 
правното лице кое води основен или посебен регистар, за останатите правни лица и 
за субјектот на упис, како и за одговорното лице во правното лице, доколку не 
постапува во согласност со одредбите од овој закон.

 II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
Со Предлог на законот се врши усогласување со Законот за прекршоци, објавен во 
Службен весник на Република Северна Македонија бр.96 од 17.05.2019 год. во кој 
членот 132 го предвидува следново:
(1) Законите во кои се пропишани прекршочни санкции ќе се усогласат со одредбите 
на овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
(2) Законите во кои се пропишани прекршочни санкции ќе продолжат да се 
применуваат се до нивното усогласување со одредбите на овој закон, но најдоцна 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлог – законот нема финансиски последици врз буџетот и другите јавни 
финансиски средства

IV. ПРОЦЕНА 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 Предлог - законот не е потребно обезбедување на финансиски 
средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти. 



ПРЕДЛОГ – 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" бр.84/05, 
13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 и “Службен 
весник на Република Северна Македонија" бр.98/19) во членот 1 став (1), членот 2 
точка 24, членот 3 точка 3), членот 3-а, членот 4 став (5), членот 7-а став (1), членот 8, 
членот 13-а став (1), членот 13-б став (1), членот 17 став (3), членот 33 став (3), членот 
34-а став (1) точка 3) и став (2), членот 34-г став (1), членот 34-д став (1), членот 44 
ставови (3) и (5) и членот 48 ставови (2), (4) и (5) зборовите “Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија“. 

Член 2
Во членот 63 став (1) зборовите “Глоба во износ од 2.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице кое“, се заменуваат со 
зборовите “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност ќе му се 
изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ 
од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кој“.

Во ставот (2) зборовите “Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на 
правното лице“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 100 до 500 евра во 
денарска противвредност“. 

Член 3
Во членот 65 став (1) зборовите “Глоба во износ од 2.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице кое“, се заменуваат со 
зборовите “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност ќе му се 
изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ 
од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кој“.

Во ставот (2) зборовите “Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на 
правното лице“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 100 до 500 евра во 
денарска противвредност“. 

Член 4
Во членот 66 став (1) зборовите “Глоба во износ од 2.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое“, се заменуваат со 
зборовите “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност ќе му се 
изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ 
од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кој“.

Во ставот (2) зборовите “Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на 
правното лице“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 100 до 500 евра во 
денарска противвредност“. 



Член 5
Во членот 66-а став (1) зборовите “Глоба во износ од 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на субјектот на упис “,  се заменуваат со зборовите 
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност ќе му се изрече за 
прекршок на субјектот на упис- микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на  субјектот на упис - мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на субјектот на упис - среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 
10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на субјектот на 
упис - голем трговец “.

Во ставот (2) зборовите “Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на 
правното лице“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 100 до 500 евра во 
денарска противвредност,“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на субјектот на упис-физичко лице, доколку не постапи согласно со членот 21 
од овој закон.“

Член 6
По членот 66-б се додава нов член 66-в, кој гласи:

“Член 66-в
Прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА  НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ
Со членот 1 од Предлог на законот се предлагаат одредби со кои зборовите 
“Република Македонија“, низ целиот текст на Законот, се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија“, заради усогласување со Амандманот XXXIII од 
Уставот на Република Северна Македонија.
Со членот 2 од Предлог на законот се менува членот 63, со што износот на глоба од 
2.500 евра за правно лице кое води основен или посебен регистар,  се заменува со 
групирање на распонот на износот на глобата на правното лице, врз основа на 
неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој начин на 
групирање на распоните на глоба, поединечно за секој тип трговец, се оставрува 
намалување на изност на глобата за микро и мали трговци, додека за средните и 
големи трговци износот на глобата се зголемува. Воедно, глобата во износ од 30% од 
одмерената глоба на одговорното лице во правното лице, се заменува со глоба во 
распон од 100 до 500 евра, која се применува за сите групи трговци. Станува збор за 
утврдување прекршоци, сторени од страна на правни лица т.е. надлежните државни 
органи и другите институции и организации кои водат основни и посебни регистри и 
коишто располагаат со податоци од значење за остварување на право, а за тоа се 
должни  да соработуваат со Централниот регистар и да ги доставуваат податоците со 
коишто располагаат без надоместок, како и да даваат појаснувања и помош во врска 
со вршењето на работите од својата надлежност. Надлежните органи и другите 
институции и организации, кои според закон водат основни и посебни регистри, се 
должни да му овозможат на Централниот регистар непречено користење на нивните 
податоци
Со членот 3 од Предлог на законот се менува членот 65, со што износот на глоба од 
2.500 евра за правно лице кое води основен или посебен регистар, се заменува со 
групирање на распонот на износот на глобата на правното лице, врз основа на 
неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој начин на 
групирање на распоните на глоба, поединечно за секој тип трговец, се оставрува 
намалување на изност на глобата за микро и мали трговци, додека за средните и 
големи трговци износот на глобата се зголемува. Воедно, глобата во износ од 30% од 
одмерената глоба на одговорното лице во правното лице, се заменува со глоба во 
распон од 100 до 500 евра, која се применува за сите групи трговци. Во овој дел, 
предвидени се прекршоци и за судовите, државните органи, коморите и другите 
институции коишто водат основни регистри (судски регистар, регистар на водни 
заедници, регистар на водостопанства, регистар на здруженија на граѓани и фондации, 
единствен регистар на политички партии, регистар на комори, регистар на синдикални 
организации, регистар на претставништва на странски друштва, регистар на верските 
заедници и религиозните групи, именик на адвокати, именик на нотари, регистар на 
занаетчии и други регистри и именици утврдени со закон), а се должни по службена 
должност до Централниот регистар да достават примерок од решението за упис. Во 
овој контекст е утврдување  на санкција во одредбата ,според која преносот на 
податоците што се запишани во основните регистри или други евиденции коишто се 
водат согласно со закон за занаетчии, адвокати, нотари, индивидуални земјоделци и 
синдикални организации се врши од писмена во електронска форма, најдоцна до 30 
јуни 2006 година.
Со членот 4 од Предлог на законот се менува членот 66, со што износот на глоба од 
2.500 евра за правно лице, се заменува со групирање на распонот на износот на 
глобата на правното лице, врз основа на неговата класификација како микро, мал, 
среден и голем трговец. Со овој начин на групирање на распоните на глоба, 
поединечно за секој тип трговец, се оставрува намалување на изност на глобата за 
микро и мали трговци, додека за средните и големи трговци износот на глобата се 
зголемува. Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното 
лице во правното лице, се заменува со глоба во распон од 100 до 500 евра, која се 



применува за сите групи трговци. Се санкционираат надлежните државни органи, 
организации и другите институции кои нема да постапат согласно обврската во своите 
бази на податоци или друг вид евиденција да го внесат и во меѓусебната комуникација 
да го користат единствениот матичен број на субјектот на упис (ЕМБС) како единствен 
идентификатор најдоцна до 30 јуни 2006 година.
Со членот 5 од Предлог на законот се менува членот 66-а, со што глобата во износ од 
1.000 евра во денарска противвредност за субјектот на упис, се заменува со 
групирање на распонот на износот на глобата на субјектот на упис, врз основа на 
неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец, доколку станува 
збор за субјект на упис-правно лице. Воедно, се додава нова одредба, со која се 
воведува глоба во расшон од 150 до 250 евра во денарска противвредност да му се 
изрече на субјектот на упис-физичко лице, доколку не постапи согласно членот 21 од 
овој закон. Се санкционира субјектот на упис кој нема да постапи согласно обврската 
која предвидува во регистарот да бидат внесени податоци коишто се од значење за 
вршење на дејноста на субјектот на уписот и тоа запишување на доделениот број на 
обврзник на ДДВ, лиценци, посебни дозволи, концесии и слично, а коишто со закон е 
определено да се запишуваат во посебни регистри и евиденции.
Со членот 6 од Предлог на законот се додава нов член 66-в, според кој прекршочната 
постапка ја води и прекршочната санкција може да ја изрече само надлежниот суд. 

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за 
едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други 
правни лица, се предвидува усогалсување со новиот Закон за прекршоци, со 
интервенција на постоечките одредби на законот и со воведување нови одредби, 
решенијата содржани во одредбите се меѓусебно повразни и се однесуваат на истата 
работа.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
Со Предлог на законот се врши усогласување со новиот Закон за прекршоци, објавен 
во Службен весник на Република Северна Македонија бр.96 од 17.05.2019 год. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Содржина на законот 

Член 1 
(1)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.
(2) Ако со закон со кој е определено водењето на регистар не е определена постапката 
за водењето на тој регистар, уписот ќе се врши според правилата за постапката 
утврдена во овој закон.

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, адвокат и адвокатско друштво 
кои имаат 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;
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.

II ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ
Функција на едношалтерски систем 

Член 3 
Преку едношалтерскиот систем се овозможува:
1) обезбедување на податоци кои се задолжителни за почеток на работењето на 
субјектите на упис; 
2) обединување на сите правно релевантни податоци во едно решение правно 
валидно за почеток на работењето и остварување на правата на одреден субјект и 
достапност на податоците; 
3) достапност до уписите во основните и посебните регистри или бази на податоци 
коишто согласно со закон се водат во Република Македонија или надвор од неа кога 
тоа е од значење за воспоставување и функционирање на едношалтерскиот систем и 



4) користење на податоци од субјекти кои врз договорна основа внесуваат одредени 
податоци од значење за едношалтерскиот систем.

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.

Работи кои се вршат преку едношалтерскиот систем 
Член 4

(1) Централниот регистар преку едношалтерскиот систем врши: 
- определување и доделување на единствен матичен број на субјектот на уписот 
(ЕМБС); 
- определување на назив и шифра на приоритетна дејност според НКД; 
- определување на шифра на организациониот облик на субјектот; 
- внесување на единствениот даночен број (ЕДБ) на субјектот на упис; 
- внесување на број на обврзник за данокот на додадена вредност за субјектот на упис 
(број на ДДВ обврзник), 
- внесување на сметка од банка по избор на субјектот на упис и - други податоци од 
значење на субјектот на упис. 
- 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. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член Централниот регистар ги внесува во 
соодветниот образец за упис, согласно со прописот од членот 23 на овој закон. 
(3) Централниот регистар ја доделува и менува главната приходна шифра. 
(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 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.



Начин на определување на претежната дејност
Член 8

НКД ја донесува Владата на Република Македонија по предлог на Државниот завод за 
статистика.

Регистар 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

Член 13-а
(1) Судовите коишто водат  евиденција на прекршочни санкции којашто е пропишана 
со Законот за прекршоците, се должни да ги доставуваат податоците за физичките и 
правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење  професија, дејност 
или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност по службена 
должност до Централниот регистар на Република Македонија заради упис во 
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. 
(2) Министерот за економија ќе ја пропише формата, содржината и начинот на 
водењето на 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.

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.

Надлежност за водење на регистрите 
Член 17 

(1) Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица ги води Централниот 
регистар преку регистрациони канцеларии. 
(2) Централниот регистар со свој акт ги определува општините во кои отвора 
канцеларии од ставот (1) на овој член. 
(3) Актот од ставот (2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија” и е достапен на веб страницата на Централниот регистар.

Содржина на пријавата за упис 
Член 33 

(1) Пријавата за упис се поднесува на пропишан образец кој ги содржи податоците што 
согласно со закон се запишуваат во соодветниот регистар. Ако не е пропишан 
образец, пријавата за упис се поднесува како поднесок во којшто се наведуваат 
податоците коишто според закон се запишуваат во регистарот. 
(2) Кон пријавата за упис се приложуваат прилозите определени со закон според 
видот на уписот, односно податокот што се запишува во регистарот и доказот за 
уплатениот надоместок на трошоците. 



(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.

Критериуми за добивање на овластување регистрационен агент 
Член 34-а 

(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 и 
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. 
(2) Централниот регистар на Република Македонија ги пропишува формата и 
содржината на образецот на овластувањето од овој закон.“

Одбивање на барање 
Член 34-г 

(1) Централниот регистар на Република Македонија, во рок од 15 дена од приемот на 
барањето од членот 34-в став (1) од овој закон, со решение ќе 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.

Одземање на овластување
Член 34-д

(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 со 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; 
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. 
4) доколку во рок од 15 дена од денот на доставување на записникот од членот 34-з 
став (4) од овој закон не ги отстрани недостатоците констатирани во истиот и за тоа го 
извести овластеното службено лице. 
(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. 
(3) Жалбата против решението од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето 
на решението. 



(4) Субјектот на кој му е одземено овластувањето за регистрационен агент ќе може 
повторно да се стекне со ново овластување за регистрационен агент по истекот на 
рокот од една година од одземањето на овластувањето.

Право на жалба и надлежност за решавање по жалба 
Член 44 

(1) Против решението за упис е дозволена жалба. 
(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 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. 
(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 
во писмена форма, односно од денот на неговотo објавување на веб страницата на 
Централниот регистар на Република Македонија ако е доставен во електронска 
форма.

Состав на Комисијата за жалби
Член 48

(1)Комисијата за жалби има три члена од кои еден претседател и два члена и нивни 
заменици. 
(2) Членовите на Комисијата за жалби ги именува Владата на Република Македонија.  
(3) Членовите на Комисијата за жалби се именуваат од редот на дипломирани 
правници со положен правосуден испит и со работен стаж не помал од пет години на 
правни работи по полагањето на испитот. Именувањето се врши за период од четири 
години, со тоа што исто лице може да биде повторно именувано. 
(4) Во Комисијата за жалби член не може да биде лице вработено или именувано во 
Централниот регистар на Република Македонија. 
(5) Владата на Република Македонија може да го разреши членот на Комисијата за 
жалби пред истекот на времето за кое е именуван, и тоа: 
1) на барање на членот на Комисијата за жалби; 
2) ако членот на Комисијата за жалби не ја врши својата функција во согласност со 
закон, по претходно спроведена постапка и утврдена фактичка состојба; 
3) ако е осуден за кривично дело за коешто е предвидена казна затвор во траење 
подолго од шест месеца или му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење 
професија, дејност или должност, во траење подолго од шест месеца; 
4) во случај на спреченост за вршење на функцијата поради болест подолго од шест 
месеца и 
5) злоупотреба на функцијата.

IV ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ

Прекршоци 
Член 63

 (1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое води основен или посебен регистар ако на Централниот 
регистар не му ги достави податоците со кои располага, не му овозможува нивно 
непречено користење или не му дава објаснувања и помош во врска со вршењето на 
работите од својата надлежност (член 5 став (1)). 



(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Член 65
 (1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице кое води основен или посебен регистар доколку до 
Централниот регистар: - не достави примерок од решението за извршениот упис во 
регистарот (член 13 став (1)) и - не ги пренесе запишаните податоци во електронска 
форма врз основа на планот донесен од Централниот регистар (член 72). 
 (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Член 66 
(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице  кое нема да го воведе и користи ЕМБС како единствен 
идентификатор согласно со членот 6 на овој закон  (член 71 став (2)).
 (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член.

Член 66-а 
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
субјектот на упис, доколку не постапи согласно со членот 21 од овој закон.
 (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член.


