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1. Анализа на легислативните можности 

Успехот и влијанието на малиот бизнис врз економијата во една земја е условен од повеќе 

фактори кои генерално може да се класифицираат во две групи, како внатрешни и надворешни 

фактори. Внатрешните се вообичаено поврзани со работењето на самото претпријатие и тие во 

поголем дел зависат исклучиво од него како правно лице и членовите на тој правен субјект како 

физички лица. Надворешните пак, содржат поголема лепеза на фактори кои не зависат 

директно од самото прептријатие или неговите членови, односно врз нив истите немаат 

никаква или имаат само занемарувачка контрола и влијание. Тука влегуваат економските, 

политичките, правните, социлошките и сл.  

Токму, правните и политичките како нивен креатор, ќе бидат предмет на подетална анализа 

на ова истражување, бидејќи нив претпријатијата како дел на малиот бизнис во РМ неможат да 

ги контролираат, а истите можат и имаат доста големо влијание врз формирањето и развојот 

на малиот бизнис во РМ и во крајна линија и на успехот на малите и средните претпријатија. 

Функционирањето на малите и средните претпријатија во РМ е регулирано со обемна законска 

регулатива која се однесува на самото формирање и регистририање на претпријатието, 

регулирање на дејноста која ќе ја извршува, регулирање на внатрешното управување, односите 

со вработените (договори за вработување, осигурување и сл.) обврските кон државата 

вклучувајќи ги пред се даночните обврски, придржување и вклучување во разни програми и 

стратегии и сл.  

Сите овие сегметни и покрај тоа што влегуваат во една или во две гранични правни области не 

се регулирани со еден правен акт, како извесен кодификаторен акт, или законик, нити некаде 

може да се најдат како авентичен правен документ кој ќе ги содржи туку нивното правно 

регулирање е оставено во повеќе правни акти, дел законски, а голем дел и подзаконски правни 

акти. Доста често во последните години се правеа и измени и дополнувања на законите кои ја 

регулираат оваа област, без постоење на автентичен 
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пречистен текст на законот, што придонесе до дополнителни тешкотии во работењето на МСП. 

Ова од причина што самата структура на овие претпријатија регулирана со тие прописи, 

дозволува и опфаќа мал број на субјекти како дел на правното лице кои не се во можност  да 

бидат запознаени со ваквата легилативна сосотојба која пак може да им создаде проблеми во 

работењет. Од друга страна, пак доколку истите одговорите на ваквите правни дилеми ги 

побараат од стручни лица, истото ќе им предизвика дополнителни финансиски обврски на кои 

не биле подготвени нити ги предвиделе претходно. Малиот бизнис во РМ најчесто правно се 

формализира преку формирање на трговско друштво согласно Законот за трговски друштва. 

Согласно овој Закон, претпријатијата во РМ се класифицираат како микро, мали, средни и 

големи претрпријатија, доколку во последните две години исполниле два од предвидените 

услови во Законот. Така за микро прептрпријатие, односно микро трговец според ЗТД, треба да 

бидат исполнети следните услови: 

1) Просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до десет работници 

и  

2) Бруто приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕВРА во 

денарска противвредност 

Ова се однесува на трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно 

во првата година од работењето ги задоволил овие два критериуми. 

Според регулативата на ЕУ за микро претпријатие е потребно исполнување на следните три 

услови кумулативно: до 10 вработени, годишен обрт до 2 милиони евра и вредност на активата 

до 2 милиони евра.   

Мал трговец според ЗТД, е трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, 

односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни 

критериуми, и тоа: 

 1) Просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 50 работници и  

     2) Годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или 
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3) Просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните 

средства (во активата) да е помала од 2.000.000 ЕВРА во денарска противвредност.  

Според регулативата на ЕУ за средно претрпијатие е потребно исполнување на следните три 

услови: просечен број на вработени до 50, годишен обрт до 10 милиони евра и вредност на 

биланс на состојба до 10 милиони евра.  

За среден трговец согласно ЗТД на РМ, се смета трговецот кој во секоја од последните две 

пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од 

можните три следни критериуми, и тоа: 

1) Просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници и  

2) Годишниот приход да е помал од 10.000.000 ЕВРА во денарска противвредност или  

3) Просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните 

средства (во активата) да е помала од 11.000.000 ЕВРА во денарска противвредност.  

Според европската регулатива средно претпријатие во ЕУ може да биде формирано доколку 

ги исполнува следните услови: до 250 вработени, годишен обрт не поголем од 250 милиони 

евра и вредност на биланс на состојба не поголема од 43 милиони евра.  

Трговците кои не се распоредуваат во мали или средни трговци, согласно нашиот закон, 

стекнуваат статус на големи трговци.  

И според регулативата на ЕУ сите оние кои не влегуваат во претходно споменатите подлеби 

стекнуваат статус на големи претрпријатија. 

Табеларно оваа состојба изгледа вака: 

категорија Р.Македонија  
Закон за трговски друштва 

ЕУ 

Микро 
претпријатија 

До 10 вработени 
Бруто приход од било кој извор до 50000 
евра 

До 10 вработени  
Годишен обрт до 2 милиони евра 
Вредност на актива до 2 
милиони евра 

Мали 
претпријатија 

До 50 вработени 
Годишен приход до 2 милиони евра 

До 50 вработени 
Годишен обрт до 10 милиони 
евра 
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Просечна вредност на вкупни средства на 
актива до 2 милиони евра 

Вредност на биланс на состојба 
до 10 милиони евра 

Средни 
претпријатија 

До 250 вработени 
Годишен приход до 10 милиони евра 
Просечна вредност на вкупни средства на 
актива до 11 милиони евра 

До 250 вработени 
Годишен приход до 50 милиони 
евра 
Вредност на биланс на состојба 
до 43 милиони евра 

 

Класификацијата на претпријатијата во Законот за трговски друштва беше 

изготвена во согласност со дефиницијата која ја користи ЕУ и во однос на бројот 

на вработени, всушност е усвоена истата класификација. Меѓутоа, што се однесува до 

вкупниот обрт и вредноста на билансот на состојба, тоа не е случај. Само неколку 

претпријатија во РМ можат соодветно да се вклопат со Европската класификација. 

Ако се земат во обзир вредностите за обртот и вредноста на активата-пасивата 

кои се користат во ЕУ дефиницијата тоа било би не направило неспоредлива 

класификација во РМ (класи со неколку или во кои ќе нема ниедно претпријатие). 

За да се реши овој проблем, одговорните во државата ги прифатија овие 

вредности од ЕУ меѓутоа со намалена вредност од 1/4 или 1/5 од вредноста на ЕУ 

за обртот и билансот на состојба. 

Во случај на неможност за класифицирање на трговците согласно критеримуите за мал и 

среден трговец, односно кога сите три критериуми во двата случаи се различни, трговецот се 

распоредува како среден трговец. Во случај на неможност за распоредување на трговците 

спореде критериумите за микро трговец, односно кога двата критериуми се различни трговецот 

се распоредува како мал трговец. Доколку пак се случи, за трговецот во последните две 

пресметковни години да се утврдат различни податоци од значење за распоредувањето, 

трговецот го задржува распоредувањето од последната година.  

За распоредувањето согласно овие одредби од Законот, трговецот го известува, регистарот 

на годишните сметки при Централниот регистар на којшто му се доставуваат годишните сметки 

и финансиските извештаи, кој врши надзор, во рок од 60 дена од рокот пропишан за предавање 

на последната годишна сметка врз основа на која трговецот се 
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распоредува според ЗТД. 

Меѓутоа во однос на оваа класификација, потребно е да се нагласи дека истражувањето 

покажа дека правната регулатива во РМ покажува одредени несогласувања со останата 

регулатива која се однесува на оваа материја.  

 

Имено Законот за формирање на Агенција за подршка на мали и средни претрпијатија 

определувајќи ги истите вели дека малото стопанство во РМ опфаќа:  трговски друштва кои 

имаат помалку од 50 вработени, остваруваат вкупен годишен обрт кој не надминува 1.5 милиони 

евра, или вкупен биланс на сотојба кој не надминува од 1.1 милиони евра, се независни во 

работењето и се најмалку 51% во приватна сопственост, понатаму трговци поединци, лица кои 

вршат занаетчиска дејност и други вршители на дејности.  Како што може да се види и од 

терминолошка гледна точка двата закони не се согласуваат односно користат различни поими, 

вкупен годишен обрт, бруто годишен приход или вкупен биланс на состојба и просечна 

вредност на вкупни средства на активата. Бидејќи Законот за трговски друштва е основен закон 

од оваа област, наведеново во Законо за основање на АППРМ упатува на тоа дека под поимот 

мало стопанство, односно мал бизнис нема да влезат средните претрпријатија, туку само микро 

и дел од малите претрпријатија. Ова може да предизвика практични проблеми, пред се 

генерално заради услогласување на законите и правната сигурност на граѓаните, но особено во 

овој дел поради можноста или неможноста да се користат одредени бенефиции или средства за 

подршка на малиот бизнис од страна на државата, но и на други организации. 

Покрај претпријатијата во Република Македонија се дефинирани и други правни 

облици на организирање, како на пример занаетчиите, трговците поединци. Во Република 

Македонија во 2004 беше донесен Закон за вршење занаетчиска 

дејност кој во целост го замени истоимениот закон од 1998. Со овој закон се 

дефинирани лицата кои што вршат занаетчиска дејност како и нивните активности. 

Имено, според овој закон, занаетчија може да биде секое физичко лице кое е 

запишано во Регистарот на занаетчии. Занаетчијата за своите обврски со целиот 
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свој имот. Овој закон беше ставен вон сила во 2005 година кога се донесе нов Закон за вршење 

занаетчиска дејност. Но и овој закон престана да важи во 2015 година кога беше донесен 

Законот за занаетчиство, со кој се уредуваат условите за вршењето на занаетчиска дејност и за 

издавање на занаетчиската дозвола, водење на Занаетчиски регистар, организирање на 

чирачката работа, како и организирање и финансирање на коморски систем. Според него, 

вршител на занаетчиска дејност е занаетчија, (физичко лице кое врши занаетчиска дејност и е 

запишан во Занаетчиски регистар, трговец поединец, друштво со ограничено одговорност и 

друштво со ограничена одговорност основано од едно лице кое врши занаетчиска дејност.  

Работата и активностите на трговците поединци е регулирано со Закон за трговски 

друштва. Во голем дел, одредбите кои се однесуваат на трговските друштва (ДОО 

и ДООЕЛ) се применуваат и кај трговците поединци. Сепак, разликите помеѓу 

ДООЕЛ и трговецот поединец се во тоа што вториот одговара со сиот свој имот 

додека ДООЕЛ одговара само со капиталот на претпријатието.  

Исто така, трговецот поединец врши активности внатре во земјата, односно не врши увоз и 

извоз надвор од границите на државата.  

Трговец поединец претставува: 

- физичко лице, кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејности 

определени со Законот за трговски друштва; 

- трговецот поединец одговара за своите обврски лично и неограничено со сиот 

свој имот; 

- Како трговец поединец може да се запише во трговскиот регистрар секое 

деловно способно физичко лице со постојано место на живеење во РМ. 

Во текот на 2004 година, дел од законите кои што се однесуваат на 

претпријатијата во Република Македонија беа целосно променети, а кај други, некои делови 

претпртеа мали измени и дополнувања. Осум закони и еден 

правилник беа целосно изменети, односно беа донесени нови 
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закони, а кај други 

осум закони беа направени измени и дополнувања. 

Закони кои беа во целост изменети во 2004 година, се следниве: 

- Закон за трговски друштва  

- Закон за вршење занаетчиска дејност  

- Закон за трговија  

- Закон за заштита на потрошувачи  

- Закон за угостителска дејност  

- Закон за туристичка дејност  

- Правилник за минимално-технички услови за деловни простории и 

простории во кои се врши трговија  

- Законите во кои беа извршени измени и дополнувања се: 

- Закон за стечај  

- Закон за регистрирање на готовински плаќања  

- Закон за данок на додадена вредност  

- Закон за административни такси  

- Закон против ограничувања на конкуренција  

- Закон за индустриска сопственост  

Исто така за регулирање на оваа дејност, покрај претходно споменатите акти во предвид при 

регистрацијата и работењето на малите и средните претрпијатија, треба да се земат уште 

неколку правни акти и тоа: 
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- Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други 

правни лица, изменет и дополнет повеќе пати,  

- З а к о н за податоците во електронски облик и електронски потпис, 

- Законот за Централен регистар на Република Македонија 

- Закон за платен промет 

- Кривичен Законик на РМ, изменет и дополнет повеќе пати,  

- Закон за прекршоците  

- Закон за животната средина,  

- Закон за земјоделство и рурален развој,  

- Закон за иновациската дејност консолидиран текст  

- Закон за работни односи, изменет и дополнет неколку пати 

- Закон за земјоделски задруги 

Во однос пак на подзаконската регулатива, која исто така е обемна и сеопфатна би можеле да ги издвоиме следните правни акти, кои 

понатаму ќе бидат и подетални образложени и анализирани: 

- Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во трговскиот регистар и 

регистарот на други правни лица  

- Упатство за електронско пополнување на пријава, Централен регистар на РМ,  

- Упатство за електронско плаќање на пријава, Централен регистар на РМ  

- Упатство за дигитално потпишување на пријава, Централен регистар на РМ  

- Правилник за издавање на овластување "регистрационен агент" од 2013 година на 

Централниот Регистар на РМ,  
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- Правилник за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на 

стоките и услугите во трговијата на големо и мало, на Министерството за економија,  

- Одлука за начинот и постапката за отворање и затворање трансакциска сметка на НРБМ, 

-  Упатство за поплнување на обрасците за упис во трговскиот регистар и регистар на други 

правни лица, Централен регистар на РМ, за пополнување рачно и за пополнување 

електронско,  

- Правилник за формат и содржината на барањето за запишување во регистарот на 

откупувачи на земјоделски производи, како и потребната документација за утврдување 

на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи, Министерство за 

земјоделство и шумарство,  

Од претходно наведеното јасно е дека оваа област во Р.Македонија е регулирана со 

обемна правна регулатива, која постојано се изменува и дополнува и треба да се следи и 

проучува. Но, како што беше потенцирано и претходно, следењето и толкувањето на ваквите 

правни акти, е практично невоможно да се направи од страна на носителите на малиот бизнис 

во нашата држава, што изискува не само потреба од подетална анализа, туку и нудење на 

конкретни решенија и предлози кои ќе да дадат придонес кон олеснувањето на правната 

процедура во формирањето и понатаму во работењето на овие претпријатија (за кое ќе стане 

збор во продолжение на овој текст ) и ќе бидат наведени конкретните предлози за 

подобрување на ваквата состојба.  

2. Постапка за формирање и регистрација на малите бизниси во РМ 

 

Пред да започнеме со анализа и преставување на моменталната состојба во врска со 

регистрацијата и формирањето на малите и средните претпријатија во нашата држава ќе ги 

претставиме основните услови кои нормативно се предвидени за да може воопшто едно или 

повеќе  лица да формираат и регистрираат микро, мало или средно претпрријатие за вршење на 
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одредена дејност. Така според Законот за трговски друштва, членот 4, трговец е секое лице кое 

самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со 

производство, трговија и давање услуги на пазарот и тоа со:  

1) Купување на подвижни ствари со цел да ги продаде во првобитен, преработен или обработен 

вид; 

 2) Продажба на подвижни ствари во преработен или обработен вид од сопствено производство;  

3) Тргување со хартии од вредност и управување со фондови; 

 4) Банкарски, менувачки и други финансиски дејности;  

5) Дејности на осигурување;  

6) Превоз на лица и стока;  

7) Комисиони работи, шпедитерски услуги, складишни (магацински) услуги и лизинг; 8) 

трговско застапување и посредување;  

9) угостителско-туристичка дејност, информативна дејност, маркетинг и други интелектуални 

услуги;  

10) Производство на филмови, видеокасети, аудиовизуелни записи, софтвер, како и други 

слични дејности;  

11) Издавачка и печатарска дејност и други работи поврзани со трговијата со книги и уметнички 

творби и  

12) Купување, изградба и уредување на недвижни ствари со цел продажба и издавање.  

Според членот 6 од Законот пак, за трговец, се смета и секое лице кое, во вид на 

занимање, води претпријатие коешто според природата и обемот на дејноста бара да биде 

организирано и водено на начин на којшто се водат трговските дејности иако не се наведени 

претходно, под услов фирмата да е запишана во трговскиот регистар. Оваа одредба од Законот, 

се применува и во областа на земјоделството и шумарството само во поглед на претпријатијата 

за обработување или преработување на сопствени земјоделски или шумски производи. Од овие 

причини во текот на анализата во предвид се земаат и одредбите од останатите закони, 

споменати во првата точка од овој извештај, а не само Законот за трговија и Законот и за 
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трговски друштва. 

Доколку пак, фирмата е запишана во трговскиот регистар, не може да се истакнува дека 

претпријатието што се води под таа фирма не е трговско. 

Законот за трговски друштва, како основен закон кој ја регулира оваа област, предвидува и 

одредени негативни услови кои доколку се исполнети претрпијатието не може да биде 

регистрирано како трговец во трговскиот регистар. Така, во членот 8 предвидува дека, за 

трговци, не се сметаат:  

1) Физичките лица кои вршат земјоделска и шумарска дејност (индивидуални земјоделци), 

освен ако нивната дејност може да се води како претпријатие, во смисла на одредбите од законот 

кои претходно беа наведени, од членот 4 од ЗТД;  

2) Занаетчиите и физичките лица кои вршат услуги, освен ако нивната дејност може да се 

определи како претпријатие, исто така, во смисла на претходно наведените одредби, од членот 

4 ЗТД и 3) физичките лица кои вршат угостителски услуги со издавање соби во своите 

живеалишта. Физичките лица кои се занимаваат пак, со слободни занимања (адвокати, нотари, 

лекари и други), исто така, не се сметаат за трговци. 

Покрај овие одредби ЗТД предвидува и други негативни услови за регистрација на одредено 

претрпијатие во зависност од формата и големината на неговото формирање, па од тие причини 

истите ќе бидат разгледувани одделно, кај секое претпријатие. 

Така, согласно ЗТД, трговецот-поединец е физичко лице кое, во вид на занимање, врши некоја 

од трговските дејности определени со овој закон. Трговецот-поединец одговара за своите 

обврски лично и неограничено со сиот свој имот.  

Во однос на условите потребни за упис во регистарот ЗТД предвидува дека како трговец-

поединец може да се запише во трговскиот регистар секое деловно способно физичко лице со 

постојано место на живеење во Република Македонија, а својство на трговец-поединец го 

стекнува со самиот упис во трговскиот регистар. Одредбите од ЗТД што се однесуваат за 

трговското друштво соодветно се применуваат и на трговецот-поединец, освен ако со законот 

поинаку не е определено. Исто така, Законодавецот пропишал и ограничувања  кои не му 

дозволуваат на одредено лице да создаде и регистрира вршење 



 
 
 
 

SMART Tool for Business Management 
 
 

 

                 
                      
This project is funded by the European Union                                                                                                  A project implemented by KOCKA and MDCCO 

на трговска дејност во ваков обем. Согласно членот 13 од ЗТД, не може да биде регистрирано 

како трговец-поединец физичко лице: над кое е отворена стечајна постапка, физичко лице за 

кое, со правосилна одлука на судот, е утврдено дека со умисла предизвикало стечај, поради што 

доверителите не можеле да ги наплатат своите побарувања додека трае забраната за вршење на 

дејноста утврдена со одлуката на судот и физичко лице на кое надлежен орган, врз основа на 

закон, му забранил да врши некоја од дејностите определени со овој закон, додека трае 

забраната. 

Трговецот-поединец се запишува во трговскиот регистар кај Централниот регистар на 

Република Македонија. Во пријавата за упис, според официјално објавените податоци на веб 

страната на Централниот Регистар на РМ се наведуваат:  

1) Името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: 

ЕМБГ) и местото на живеење;  

2) Фирмата под којашто ќе се врши дејноста;  

3) Седиштето од каде што ќе се врши дејноста и  

4) Предметот на работење.  

Кон пријавата за упис на трговец поединец, се приложуваат: 

- заверен потпис на трговецот-поединец кај нотар; 

- изјава од физичкото лице дека не му е изречена забрана да врши некоја од дејностите 

определени со овој закон и 

- изјава од физичкото лице дека уредно ги платил даночните обврски и придонесите за 

пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, односно дека во согласност со членот 

29 од ЗТД, не постои пречка да стекне својство на трговец-поединец; 

- Едно физичко лице запишано како трговец-поединец не може истовремено по која било 

основа да биде запишано како трговец-поединец под друга фирма. 

Согласно Упатството на Централниот Регистар за пополнување на образецот за 

поднесување пријава за упис во регистарот, 
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пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо, без примена на кратенки, 

пречкртување,  бришење или додавање. Секоја страна од обрасците се потпишува од 

овластено лице. Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето 

на дополнителни страни се означува кај текстот. Името со кое поблиску се означува 

фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на 

фирмата во пријавата за упис се упишува на ист начин како што е напишана во актот за 

основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата со мали 

букви1.   

Едно физичко лице запишано како трговец-поединец не може, истовремено, по која 

било основа, да биде запишано како трговец-поединец под друга фирма. 

Меѓутоа согласно измените на Законот за трговски друштва, уписот на ТП се врши на 

следниот начин: 

Трговецот-поединец се запишува во трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија. Во пријавата за упис 

се наведуваат:  

1) Името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: ЕМБГ) и местото на живеење;  

2) Фирмата под којашто ќе се врши дејноста;  

3) Седиштето од каде што ќе се врши дејноста и  

4) Предметот на работење.  

Пријава за упис на трговец поединец во трговскиот регистар се поднесува во електронска форма потпишана со електронски потпис 

согласно со Системот за е-регистрација од физичкото лице кое бара да биде запишано како трговец поединец или негов полномошник со 

посебно полномошно во коешто се наведуваат податоците што се запишуваат во трговскиот регистар или преку регистрационен агент. Кон 

пријавата за упис се приложува електронски заверен потпис на трговецот поединец согласно со Законот за податоците во електронски облик 

и електронски потпис.  

 

Едно физичко лице запишано како трговец-поединец не може, истовремено, по која било 

                                                           
1Образец и Упатство,  http://www.crm.com.mk/DS/download/Registers_document_forms/PO.pdf 
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основа, да биде запишано како трговец-поединец под друга фирма. 

Како што може да се забележи Законодавецот го предвидува само електронскиот начин на регстрација 

на ТП, при што некои од одредбите кои претходно постоеја, а сеуште се објавени на веб страната на ЦР 

веќе не се потребни за пополнување на пријавата или  како дополнителни прилози. ЗП образец не е 

потребно веќе да се заверува на нотар, односно членот 14 став 3 од ЗТД вика „електронски заверен 

потпис“ што значи дека не треба да е заверен на нотар. Ваквите пропусти на системот може само 

дополнително да внесат конфузија во самата регистрација особено ако се врши лично, а не преку 

регистрационен агент.  

Фирмата на трговецот-поединец ги содржи и неговото лично име, татковото име и 

презиме како и ознаката, ТП". Фирмата на трговецот-поединец може да биде пренесена на трето 

лице само заедно со неговото претпријатие. Во пренесената фирма се додава личното име, 

татковото име и презиме на новиот трговец-поединец. Трговецот-поединец е должен да објави 

најмалку во еден дневен весник и во деловните простории дека има намера да ја пренесе 

фирмата на друго лице. Ако во рок од 30 дена од денот на објавувањето на намерата за преносот 

на фирмата ниту еден доверител со поднесок пред судот не се спротивстави на преносот на 

фирмата, се смета дека доверителите се согласиле со преносот. Поднесокот со којшто се 

спротивставува на преносот на фирмата, доверителот му го поднесува и на трговецот-поединец. 

Доколку,  поранешниот сопственик или неговите законски наследници тоа го одобрат, лицето 

кое ја презема фирмата на трговец-поединец, покрај своето лично име, татковото име и презиме, 

може во фирмата да го задржи и личното име и презиме на поранешниот сопственик, како една 

од ознаките на фирмата (член 16 ЗТД).  

Пренесувањето на фирмата се запишува во трговскиот регистар.  

Кон пријавата за упис на пренесување на фирмата се приложува: договор за пренос на 

фирмата-заверен кај нотар и доказ дека сите доверители се согласиле со пренесувањето на 

фирмата, освен ако во рокот споеменат претходно, ниту еден доверител со поднесок пред судот 

не се спротивставил на преносот на фирмата.  

Во поглед на поднесувањето на пријавата за упис во трговскиот регистар, која како што 

наведовме претходно согласно постоечките одредби од ЗТД и Законот за едношалтерски 



 
 
 
 

SMART Tool for Business Management 
 
 

 

                 
                      
This project is funded by the European Union                                                                                                  A project implemented by KOCKA and MDCCO 

систем, може да се изврши само електронски, лично или преку овластено лице, регистрационен 

агент, Централниот регистар на РМ, предвидел повеќе подзаконски акти со кои ја регулирал 

оваа материја. Така, во Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во 

трговскиот регистар и регистар на други правни лица2 уписот се врши според обрасците наведени во членот 1 од 

Правилникот. Согласно овој Правилник во истиот број на Службен весник е објавено и Упатство за пополнување на предвидените обрасци 

(сите ќе бидат додадени како прилог на ова истражување).  

Пријава за упис на трговецот поединец во трговскиот регистар се поднесува во електронска форма потпишана со електронски 

потпис согласно со Системот за е-регистрација од физичкото лице кое бара да биде запишано како трговец поединец или негов полномошник 

со посебно полномошно во коешто се наведуваат податоците што се запишуваат во трговскиот регистар или преку регистрационен агент.  

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за трговските друштва започнувајќи од 04.03.2014 година пријавата за 

упис на основање на: трговец поединец, друштво со ограничена одговорност и друштво со ограничена одговорност основано од едно лице се 

поднесуваат исклучиво електронски преку Системот за е-регистрација, согласно со Закон за едношалтерски систем. По исклучок членот 35 од 

Законот за едношалтерски систем кој ја предвидува електронската регистрација, пријавата за упис се поднесува во хартиена форма кога уписот 

само кога се врши врз основа на правосилна судска одлука, или одлука на орган на државна управа.   

Подносителот на пријавата за упис може пријавата да ја повлече до 

донесување на првостепено решение. Ако пријавата е повлечена ќе се донесе заклучок за запирање на постапката. Ако пријавата пак, содржи 

формален недостаток што го спречува постапувањето по пријавата и само поради тоа не може да биде отфрлена, регистраторот за  ова ќе го 

извести подносителот во рок од пет дена да ги отстрани 

недостатоците. За известувањето регистраторот ќе стави забелешка на 

пријавата. Ако подносителот ги отстрани недостатоците во рокот, ќе се смета дека пријавата била уредно поднесена. Ако подносителот не 

ги отстрани недостатоците во утврдениот рок ќе се смета дека пријавата не е 

поднесена, за што регистраторот ќе донесе заклучок против кој може да се 

изјави посебна жалба. На оваа последица подносителот на пријавата ќе се 

предупреди во известувањето за исправка на пријавата. Ако подносителот на пријавата ги отстрани утврдените недостатоци на пријавата за 

упис, го задржува правото на првенство на порано поднесената пријава за упис.  Ако регистраторот утврди дека се исполнети условите за упис 

согласно со Законот за едношалтерски систем, во рок од 4 часа од моментот на доставување на комплетната документација ќе донесе решение 

за упис.  Решението за упис во регистарот се донесува без образложение. Кога пријавата за упис се поднесува во електронска форма овој рок,  

се смета од денот на приемот на пријавата и прилозите кон пријавата во писмена форма. Решението за упис се извршува со денот на неговото 

донесување. Доколку регистраторот не го донесе решението, односно не ја одбие пријавата за упис во рокот од членот 41 на Законот, 

подносителот на барањето има право во рок од три работни дена да поднесе барање до писарницата на директорот на Централниот регистар 

за донесување на решение по поднесеното барање. Кон барањето, подносителот на барањето 

доставува и копија од претходното барање. Директорот на Централниот регистар е должен во рок од пет работни дена од денот на 

                                                           
2 Службен весник, бр. 115/2005 
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поднесувањето на барањето до 

писарницата на директорот на Централниот регистар да донесе решение со кое 

барањето за упис на податоци во регистарот е уважено или одбиено. Доколку директорот на Централниот регистар не донесе решение во 

предвидениот  рок 

подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.  

Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 

известувањето да изврши надзор во Централниот 

регистар дали е спроведена постапката согласно со овој закон и во рок од три 

работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на 

барањето за преземените мерки. Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на 

Централниот регистар во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го извести 

Државниот управен инспекторат и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето. Централниот регистар, по внесувањето на 

податоците од членот 4 на Законот за едношалтерски систем, решението за упис го доставува на субјектот на уписот и до други субјекти кога 

тоа е определено со закон. Решението за упис се доставува без одлагање по претходно доставен доказ за уплатениот надоместок на трошоците 

на Централниот регистар. Датумот на приемот на решението се забележува на решението во писмена форма и се внесува во решението во 

електронска форма. 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. Централниот регистар е должен да испрати примерок од решението на адресата на електронското сандаче на 

субјектот на упис за кој е донесено решението. Исто така, Законот предвидува дека на субјектот на упис којшто не доставил годишна сметка 

или финансиски 

извештај до Централниот регистар, Централниот регистар му доделува статус „неактивен” што се прибележува во неговата регистрација и се 

објавува на веб страницата на Централниот регистар. На барање на овластеното лице се брише статусот на неактивен субјект на упис ако 

субјектот на упис: ги поднесе годишната сметка или финансискиот извештај, го потврди образецот за идентичноста на податоците запишани 

во регистарот согласно законот и го плати надоместокот за извршената услуга. 

Согласно измените во однос на постапката за регистрација предвидена во овој Закон, истиот содржеше и  одредба која 

предвидуваше регистрација на фирма преку регистрационен агент што даваше можност истата да се иврши без никакви трошоци во рок од 30 

минути во трговскиот регистар (член 35 ст. 7 од Законот за едношалтерски систем). Меѓутоа поради несогласување на ова одредба пред се со 

Уставот на РМ, веднаш по нејзиното донесување беше поднесена иницијатива до Уставниот Суд на РМ со која оваа одредба беше укината 

(одлука на УС У.бр.67/2015-1). Имено Уставниот Суд утврдил дека одредбата од Законот со која се предвидува дека извршената услуга за упис 

на основање на трговец поединец и трговско друштво преку Системот за е-регистрација, регистрациониот агент ја врши без надоместок и 

награда е против уставна, спротивна на неколку членови од Уставот, но и на некои членови од други правни акти со кои се предвидува 

постапката  за упис на фирми во трговскиот регистар. Одлуката на УС ќе биде додадена во прилог на овој текст. Овде мора да напоменеме дека 

и покрај тоа што оваа одредба е укината во текот на истражувањето се утврди дека на повеќе места не е нагласена дека оваа одредба е укината, 

односно сеуште се потенцира дека регистрацијата преку агент е бесплатна, со што граѓаните се доведуваат во заблуда. Согласно пак утврдената 

тарифа од страна на Адвокатската комора на РМ (бидејќи и адвокатите влегуваат во субјекти кои може да стекнат статус на регистраионен 
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агент) износот изнесува вкупно 9000 денари (член 8 од Одлука на Адвокатската комора за утврдување на  Тарифа за награда и надоместок на 

трошоците за работа на адвокатите, 2017)3.  

 Според Законот за едношалтерски систем за регистрационен агент овластување може да добие лице кое ги исполнува 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 наработата и дека ке ги почитува правилата за поднесување 

пријава за упис 

определени со закон. 
Во поглед на престанувањето на вршењето на дејност и пријавата за бришење од регистарот, правната регулатива го предвидува 

следното: Согласно ЗТД член 17 трговецот-поединец престанувањето на работењето му го пријавува на органот надлежен за јавни приходи. 

Трговецот-поединец, најдоцна три месеца пред пријавувањето на престанувањето на работењето, го објавува престанувањето на работењето 

и го наведува денот на престанувањето на работењето, најмалку во еден дневен весник и во деловните простории. Трговецот-поединец ги 

известува познатите доверители, поединечно, по писмен пат. Одредбата се применува и кога трговецот-поединец има намера претпријатието 

да го продаде или да го вложи во друштво.  Во трговскиот регистар се запишува и престанувањето на трговец-поединец. Трговецот-поединец 

поднесува пријава за бришење на уписот на трговецот-поединец во трговскиот регистар. Кон пријавата за бришење на уписот се приложуваат: 

изјава за престанувањето на трговецот-поединец; доказ дека сметката на трговецот-поединец е затворена и укината. Својството на трговец-

поединец престанува со бришењето на уписот на трговецот- поединец во трговскиот регистар. Според член 18-а од ЗТД, поднесувањето на 

пријавата за упис, прилозите од членовите, пријавата за упис на пренесување фирма и пријавата за бришење на уписот се врши преку Системот 

за е-регистрација и тоа лично или преку регистрациониот агент согласно со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот 

регистар и регистарот на други правни лица. Договорот за пренос на фирмата не се заверува на нотар ако се поднесува преку Системот за е-

регистрација и истиот е потпишан со електронски потпис на договорните страни или ако се поднесува преку регистрациониот агент, заверен 

со електронски потпис на регистрационен агент. Образецот за пријавата за упис на бришење на субјекти запишани во трговскиот регистар и 

регистарот на други правни лица, и упатството за пополнување ќе бидат објавени како прилог на крајот од ова истражување. 

 

Трговско друштво 

                                                           
3 http://www.mba.org.mk/index.php/mk/akti/advokatska-tarifa 
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Трговското друштво е правно лице во коешто едно или повеќе лица вложуваат пари,ствари или права во имот што го користат за заедничко 

работење и заеднички ја делат добивката и загубата од работењето.Трговското друштво самостојно трајно врши дејност, заради остварување 

добивка. Трговско друштво, според формата, без оглед на тоа дали врши трговска или некоја друга дејност, е: јавното трговско друштво, 

командитното друштво, друштвото со ограничена одговорност, акционерското друштво и командитното друштво со акции. Трговско друштво 

може да биде основано само во форма и на начин определени со ЗТД. Основачот слободно ја избира формата на трговското друштво, освен 

ако со закон поинаку не е определено. Во оваа анализа со оглед на тоа што во воведниот дел беа претставени основните критериуми согласно 

ЗТД за класификација на трговците во микро, мали, средни и големи, во предвид ќе бидат земени само одредбите од Законоткои се однесуваат 

на формите на друштво кои влегуваат во класификацијата, микро, мали и дел од средните, со забелешка дека согласно методологијата на 

Законот за формирање АППРМ средните не влегуваат во оваа категорија. Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува 

во пари и ја претставува основната главнина на друштвото. Основната главнина на трговското друштво гласи во денари или во странска валута 

и задолжително се наведува во меморандумот. Трговското друштво има договор за друштвото, односно статут на друштвото. Договорот за 

друштвото се склучува, односно статутот се усвојува во писмена форма. Измените и дополнувањата на договорот за друштвото, односно на 

статутот се вршат исто така во писмена форма. Содржината на договорот за друштвото, односно на статутот основачите ја определуваат во 

согласност со ЗТД.  Измените и дополнувањата на договорот за друштвото, односно на статутот што содржат податоци што се запишуваат во 

трговскиот регистар, задолжително се објавуваат. При секоја измена и дополнување се изработува пречистен текст на договорот за друштвото, 

односно на статутот во којшто се внесуваат извршените измени и дополнувања. Примерок од пречистениот текст се доставува до Централниот 

регистар на Република Македонија којшто го води трговскиот регистар. Ако за измената на договорот за друштвото, односно на статутот или 

на некои нивни одредби е потребна согласност на надлежен орган определен со закон, кон пријавата се приложува и согласноста. За да се 

извршат подготовки за основање на трговско друштво, основачите можат да склучат договор за да ги договорат дејствијата што треба 

претходно да ги извршат. Странките одговараат за причинетата штета за неизвршување на обврските преземени со договорот, освен ако 

поинаку не се договориле. Трговското друштво се основа на неопределено или на определено време на траење. Ако со договорот за 

друштвото, односно со статутот не е определено времето на траење на трговското друштво, се смета дека друштвото е основано на 

неопределено време. Трговското друштво како правно лице може да стекнува права и да презема обврски, да стекнува сопственост и други 

стварни права, да склучува договори и други правни работи, да тужи и да биде тужено пред суд, арбитража или друг избран суд и да учествува 

во други постапки. Трговското друштво стекнува својство на правно лице со уписот во трговскиот регистар. На трговското друштво му 

престанува својството на правно лице со бришењето на уписот во трговскиот регистар.Трговското друштво одговара за своите обврски со сиот 

свој имот. Содружниците на јавното трговско друштво и комплементарите во командитното друштво и во командитното друштво со акции, 

одговараат за обврските на друштвото неограничено и солидарно со сиот свој имот. Содружниците на друштвото со ограничена одговорност 

и акционерите на акционерското друштво како и командиторите во командитното друштво и командитното друштво со акции не одговараат 

за обврските на друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено.Трговско друштво можат да основаат домашни и странски физички и 

правни лица. Законот и тука како и кај трговецот поединец предвидел, дека трговско друштво не можат да основаат:  
1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било носител на платниот промет е блокирана и лицата кои се членови на органот на 

управување, органот на надзор, односно се управители на тие друштва, се додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над 

истото не се отвори постапка на ликвидација или стечај;  
2) друштва над кои е отворена стечајна постапка, додека трае постапката;  
3) лица кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на трговски друштва на кои во постапка пропишана 

со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, се додека трае забраната;  
4) лице кое е содружник во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице 

(ДООЕЛ) чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за 

ликвидација или стечај и 
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5) содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно ЗТД  е започната 

постапка за бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб страницата 

на Централниот регистар, освен основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република 

Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50%  

6) лица за кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно 

работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители и изречена им е забрана за вршење професија, 

дејност или должност, се додека траат правните последици од забраната. Секое лице може да биде основач на повеќе друштва, ако со овој 

закон тоа не е забрането. Физичко лице може, во исто време, да биде содружник со неограничена одговорност само во едно друштво. Кон 

пријавата за упис на основање на друштво во трговскиот регистар, основачите поднесуваат лична изјава во електронска форма преку 

едношалтерскиот систем дека не постои некое од ограничувањата предвидени во ЗТД или друго ограничување пропишано друг закон, за да 

основаат друштво. Централниот регистар на Република Македонија води електронски регистар на лица кои не можат да основаат и да 

управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва во Република 

Македонија. 

Основачите на трговското друштво, како и првите членови на органите на управување, односно управителот, кон пријавата за упис на 

основањето на трговското друштво во трговскиот регистар, поднесуваат изјава во којашто ги наведуваат дејствијата извршени со цел правилно 

да се основа трговско друштво и со којашто тврдат дека друштвото го основале во согласност со закон и дека податоците содржани во прилозите 

(исправите и доказите) коишто ги поднесуваат кон пријавата за упис на основањето во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со 

закон.  
Изјавата може да биде поднесена во електронска форма преку едношалтерскиот систем во согласност со Систем за е-регистрација, Законот за 

Централниот регистар на Република Македонија и прописите за едношалтерски систем. Оваа одредба се применува и во случај на измена на 

договорот на друштвото, односно на статутот. Изјавата ја даваат членовите на органите на управување. Во случај на присоединување, спојување 

или поделба на трговско друштво, односно преобразба од една во друга форма на друштво, изјавата, со содржина соодветна на 

присоединувањето, спојувањето, поделбата, односно на преобразбата од една во друга форма на друштво, ја поднесуваат членовите на органите 

на управување, управителот, односно на надзорниот одбор, односно контролорот, ако друштвото има орган на надзор, кои ја вршат оваа 

функција во друштвото што се присоединува и во друштвото кон коешто се врши присоединувањето, во друштвата коишто се спојуваат, во 

друштвото коешто се дели и во друштвото коешто го прима делот од имотот и од обврските на друштвото што се дели со раздвојување со 

преземање или со издвојување со преземање, односно во друштвото што се преобразува.  
Ќе се одбие да се изврши упис во трговскиот регистар на основањето, на измената на договорот за друштвото, односно на статутот, 

на извршената статусна промена на трговското друштво, односно на преобразбата од една во друга форма на друштво ако не биде поднесена 

соодветна изјава како прилог преку Системот за е-регистрација потпишана со сопствен електронски потпис или преку регистрационен агент. 

Ништовност на трговско друштво може да се утврди само во следниве случаи: 1) непостоење на договор за друштво, односно на 

статут или ако договорот за друштвото, односно статутот не е склучен, односно усвоен во форма определена со овој закон;  
2) ако, при основање на друштвото, во договорот за друштвото, односно во статутот не се наведени индивидуално запишаните 

влогови на содружниците, односно на акционерите, вкупниот износ на запишаната основна главнина или не се наведени фирмата и предметот 

на работење на друштвото или предметот на работење на друштвото не е во согласност со закон или со добрите деловни обичаи;  
3) не е уплатен, односно внесен пропишаниот (со закон) најмал износ на основната главнина;  
4) деловна неспособност на сите основачи и  
6) ако бројот на основачите на друштвото е помал од најмалиот број на основачи определен со овој закон за одредена форма на 

друштва. Судот ќе утврди ништовност на трговското друштво, само ако до донесувањето на неговата одлука, повредата на законот не е 

отстранета или нема да биде отстранета во рок што судот го определил, а којшто не може да 
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биде подолг од три месеца. Тужбата може да се поднесе во рок од три години од денот на уписот на друштвото во трговскиот регистар. 

Правосилната одлука со којашто е одбиено тужбеното барање за утврдување ништовност на трговското друштво се забележува во трговскиот 

регистар. Правосилната одлука со којашто е утврдена ништовност на трговско друштво произведува правно дејство спрема трети лица 

наредниот ден од денот на нејзиното објавување во ,,Службен весник на Република Македонија". Во поглед на преземените правни работи, 

ништовноста на трговското друштво не влијае спрема трети лица. Содружниците, односно акционерите имаат обврска да го платат влогот за 

којшто презеле обврска да го платат, а сé уште не го платиле, до износот што е потребен да се намират обврските на друштвото.  
Постапка за упис во трговскиот регистар 

Субјектите за коишто е утврден задолжителен упис во трговскиот регистар се должни во рок од петнаесет дена од денот на 

стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесат пријава за упис, освен ако со ЗТД и со друг закон 

поинаку не е определено. По истекот на три месеца од денот на стекнување на условите за поднесување пријава, Централниот регистар на 

Република Македонија нема да ги запише податоците и пријавата ќе ја отфрли. Ако поради пропуштањето да се поднесе пријава за упис во рок 

предвиден во Законот, се претрпи штета, за штетата одговара физичкото лице коешто имало обврска да поднесе пријава за упис и тоа лично и 

неограничено со сиот свој имот.  
Постапката за упис во трговскиот регистар се поведува со поднесување на пријава на пропишан образец во која е содржано барањето 

за упис. Пријавата се поднесува од овластен подносител во електронска форма потпишана со електронски потпис преку Системот за е- 

регистрација и поднесена согласно со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни 

лица. По исклучок, пријавата за упис врз основа на правосилна судска одлука или одлука на државен или друг надлежен орган, како и пријава 

за упис на субјекти кои не се опфатени со овој закон, се поднесува во писмена форма.  
Пријава за упис на трговско друштво поднесува органот на управување, односно овластен член на органот на управување, освен ако 

со овој закон поинаку не е определено. Пријавата, може да ја поднесе и полномошник со полномошно дадено од овластениот подносител, во 

писмена форма заверена кај нотар, или дадено во електронска форма потпишано со негов електронски потпис, или заверено со електронски 

потпис на регистрациониот агент којшто ја поднесува пријавата за упис преку Системот за е- регистрација. Доколку пријавата се поднесува 

преку регистрационен агент преку Системот за е- регистрација полномошното не се заверува на нотар.  
Во постапката за упис во трговскиот регистар, како и во правниот промет не е задолжителна употреба на официјален печат. 

Потврдувањето на кој било документ со официјален печат на друштвото не смее да се пропише со закон или друг нормативен акт или тоа да се 

бара од државен орган. За вистинитоста и за законитоста на податоците одговара овластениот подносител, односно лицата определени со ЗТД. 

Со пријавата за упис во трговскиот регистар се поднесуваат и потребните прилози (исправи и докази) во коишто се содржани податоците што 

се запишуваат во трговскиот регистар. Ако се внесува непаричен влог во недвижна ствар, се доставува и доказ за сопственост во којшто е 

извршена прибелешка во јавна книга за евиденција на недвижни ствари, а ако се внесува подвижна ствар за којашто со закон е определена 

обврска за евиденција (регистар)- доказ за сопственост над подвижната ствар. При вложување на хартии од вредност во трговскиот регистар се 

доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка во Централниот депозитар за хартии од вредност дека истите се 

вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За таа цел сопственикот на хартиите од вредност до 

Централниот депозитар за хартии од вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложуваат во трговското 

друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за располагањето се до пренесувањето на истите на трговското 

друштво. Ако со закон е определено доставување на одобрение од надлежен орган, со пријавата се приложува и тој доказ.  
Во пријавата за упис не може да бидат внесувани и други податоци, освен оние кои, според ЗТД, се запишуваат во трговскиот 

регистар или да се бара од субјектот на уписот да доставува други прилози (исправи и докази), освен оние кои ЗТД е определено дека мора да 

бидат приложени кон пријавата за упис. Прилозите можат да бидат поднесени и преку Системот за е-регистрација само во електронска форма 

потпишани со електронски потпис согласно со Систем за е- регистрација и Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот 

регистар и регистарот на други правни лица.  
Пред донесување решение за упис во трговскиот регистар, се утврдува дали се исполнети условите за упис, предвидени со овој закон. 

При уписот не се испитува законитоста и вистинитоста на содржината на прилозите (исправите и доказите) што се поднесуваат при упис во 
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трговскиот регистар ниту законитоста на постапката во којашто тие се донесени, ниту се испитува дали податоците што се запишуваат во 

трговскиот регистар се вистинити, ниту дали се во согласност со закон. За нивната вистинитост и законитост одговора лицето, односно лицата 

определени со овој закон.  
Со тужба може да се бара утврдување ништовност на упис извршен врз основа на лажна исправа, ако во исправата врз основа на 

којашто е извршен уписот се наведени невистинити податоци, ако исправата е потврдена или издадена во незаконито спроведена постапка, ако 

незаконито е спроведено дејствие за коешто податоците се запишуваат во трговскиот регистар или ако постојат други со закон предвидени 

причини. Тужбата може да ја поднесе лице кое има правен интерес за утврдување на ништовност на уписот. Тужбата се поднесува во рок од 30 

дена од денот кога тужителот дознал за причините за ништовност, но не може да се поднесе по истекот на рокот од една година од денот на 

уписот. Кога судот утврдил ништовност на упис, Централниот регистар на Република Македонија врз основа на правосилната одлука, носи по 

службена должност решение за бришење на ништовниот упис. Бришењето на уписот од трговскиот регистар Централниот регистар го објавува 

на својата интернет страница. Одлуката произведува правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на нејзиното објавување. 

Ништовноста на уписот не влијае на правните работи преземени од името на трговското друштво. 
Како што веќе нагласивме за потребите на ова истражување ќе се задржиме подетално само на уписот на ДООЕЛ и ДОО. 
Упис на основање и промени во ДОО/ ДООЕЛ 
Друштво со ограничена одговорност е трговско друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден 

влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Влоговите на содружниците можат да бидат со различна големина, а 

содружниците не одговараат за обврските на друштвото. Друштво со ограничена одговорност може да биде основано од едно или од повеќе 

физички и правни лица. Друштвото со ограничена одговорност може да има најмногу 50 содружници.  Ако бројот на содружниците на 

друштвото го надмине бројот 50, содружниците, односно органите на друштвото мораат да преземат дејствија за усогласување на бројот на 

содружниците, и тоа во рок од една година од денот кога бројот на содружниците се зголемил над 50. Ако не бидат преземени дејствија за 

усогласување на бројот на содружниците, содружниците, односно органите на друштвото се должни, во рокот предвиден ЗТД, да преземат 

дејствија за преобразба на друштвото во акционерско друштво или да спроведат ликвидација на друштвото. Содружниците спрема друштвото 

со ограничена одговорност се обврзани на давања и други обврски определени со договорот за друштвото. Фирмата на друштвото со ограничена 

одговорност мора да ги содржи и зборовите: ,,друштво со ограничена одговорност" или ознаката ,,ДОО", а кога друштвото има еден содружник 

фирмата ги содржи зборовите: ,,друштво со ограничена одговорност од едно лице" или ознаката: ,,ДООЕЛ". 
Друштвото со ограничена одговорност, се основа со договор за друштвото што го склучуваат сите основачи во писмена форма или 

во електронска форма. Ако друштвото го основа едно лице договорот за друштвото се заменува со изјава на основачот за основање на друштвото 

со ограничена одговорност, во писмена форма или во електронска форма потпишана со електронски потпис согласно со Системот за е-

регистрација. Договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото во писмена форма, се заверува со потписи на содружниците 

со електронски потпис на регистрацискиот агент, или во електронска форма се потпишува со електронски потпис на содружниците на 

друштвото преку Системот за е-регистрација.  
Основачите го склучуваат договорот за друштвото лично или преку полномошник, кој мора да има полномошно заверено кај нотар, 

освен во случај кога полномошното е потпишано со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација. Полномошно не е потребно 

ако застапникот на основачот врз основа на закон е овластен за него да го склучи договорот за друштвото, односно да даде изјава за основање 

на друштвото. Основање на друштво со собирање содружници, односно со запишување влогови преку јавен повик не е допуштено (член 170 

ЗТД).  
Договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото мора да ги содржи:  
1) името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на 

друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото државјанство како и местото на живеење, односно фирмата, 

седиштето, ЕМБС, ако содружникот е правно лице;  
2) фирмата и седиштето на друштвото;  
3) предметот на работење на друштвото;  
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4) времетраењето на друштвото;  
5) износот на основната главнина и износот на влогот на секој содружник одделно, а ако влогот е непаричен - подробен опис и 

назначување на неговата вредност;  
6) начинот и времето на уплата на паричните влогови што не се уплатуваат во целост;  
7) името и презимето, ЕМБГ на управителот, односно управителите (во натамошниот текст: управител), бројот на пасошот, односно 

бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото 

државјанство како и местото на живеење;  
8) застапувањето на друштвото;  
9) правата и обврските што содружниците ги имаат спрема друштвото, покрај уплата на своите влогови, како и правата и обврските 

коишто ги има друштвото спрема основачите;  
10) начинот и мерилата на распределба на добивката и начинот на покривање на загубата;  
11) управувањето на друштвото и  
12) престанување на друштвото.  
Одредбите во договорот за друштвото, односно во изјавата за основање на друштвото, спротивни на ЗТД, се ништовни. Основната 

главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите на содружниците. Основната главнина не може да биде помала од 5.000 ЕВРА во 

денарска противвредност, според средниот курс на таа валута којшто е објавен од Народната банка на Република Македонија на денот на 

уплатата, освен ако основачите не се договориле тоа да биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото, односно на изјавата за 

основање на друштвото. Износот на основната главнина мора да биде изразен со цел број којшто е делив со бројот сто. Влогот на содружникот 

може да биде паричен и непаричен. Внесување на влоговите во форма на труд и услуги, вклучувајќи и услуги или труд кои веќе се извршени, 

се спротивни на овој закон. Влоговите се запишуваат во целост.  
Поединечниот влог не може да биде помал од 100 ЕВРА во денарска противвредност. Влогот мора да биде изразен со цел број кој е 

делив со бројот сто. Секој содружник при основањето на друштвото може да преземе само еден влог. Еден влог може заеднички да биде 

преземен од повеќе лица. Пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар, содружникот нема 

обврска за уплаќање на паричниот влог, ниту пак за внесување на непаричниот влог. Во случај на уплата на паричниот влог пред поднесувањето 

на пријавата за упис на друштвото во трговскиот регистар, уплатата се врши на привремена сметка на друштвото кај носител на платниот 

промет во Република Македонија. Ако влогот што го презема друштвото е непаричен, во договорот за друштвото, односно во изјавата за 

основање на друштвото поблиску се определуваат: 1) содружникот кој го внесува непаричниот влог, 2) непаричниот влог што се внесува, 3) 

вредноста по којашто друштвото го презема непаричниот влог и 4) погодностите што му се признаваат на содружникот којшто го внесува 

непаричниот влог ако содружниците се договорат за такви погодности.  
Кон договорот за друштвото се приложува извештај за процена на непаричниот влог од овластен проценувач. Содружниците и 

управителите кои при основањето на друштвото дале погрешни податоци заради кои основната главнина не го достигнала договорениот износ, 

должни се да ги уплатат износите што не се уплатени и да ги надоместат плаќањата што се извршени при основањето на друштвото, а не се 

прифатени како трошоци за основање на друштвото. Содружниците и управителите одговараат и за другите штети што биле причинети со 

договорот. Содружниците и управителот му одговараат на друштвото, како солидарни должници, и за штетата што е причинета поради 

невнесување или неправилно внесување на непаричните влогови, поради превисоката процена на нивната вредност или поради какво било и 

да е друго штетно однесување и дејствие преземено во постапката за основање на друштвото за кое судот ќе утврди дека се одговорни за 

причинетата штета. Од одговорноста, се ослободува оној содружник, односно управител кој не знаел за фактите врз кои се темели одговорноста, 

ниту за нив морал да знае и кој постапувал со внимание на уреден и совесен трговец.  
Пријавата за упис во трговскиот регистар се поднесува од овластено лице, односно управителот, или управителот овластен од другите 

управители ако има повеќе управители. Во пријавата за упис се впишуваат следните податоци:  
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1) фирмата и седиштето на друштвото; 

2) предметот на работењето на друштвото; 

3) името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на 

друга исправа за утврдување на идентитетот- важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно 

фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно лице; 

4) износот на основната главнина; 

5) денот на склучувањето на договорот за друштвото, односно денот на потпишувањето на изјавата за основање на друштвото; 

6) времетраењето на друштвото ако тоа е определено со договорот за друштвото или со изјавата за основање на друштвото; 

7) името и презимето на управителот, на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган за надзор, 

ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување 

на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење; 

8) овластувањето за застапување на друштвото и 

9) интернет страница ако друштвото има ваква страница. 

Секоја промена на податоците, како и пристапувањето на содружник во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото 

се запишуваат во трговскиот регистар. 

Кон пријавата за упис се доставуваат следните прилози:  

1)    договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото, со сите прилози вклучувајќи го и полномошното за 

полномошникот;  
2) копија од пасош или од лична карта ако основач е физичко лице или од друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во 

неговата земја, односно доказ за регистрација ако основач е правно лице;  
3) ако се внесуваат непарични влогови - договорите со коишто тие се утврдуваат и спроведуваат, извештајот на проценувачот, освен 

кога во согласност со членот 177 од ЗТД,  не се врши процена и доказ за сопственост во којшто е извршена прибелешка во јавна книга 

за евиденција на недвижни ствари, а ако се внесува подвижна ствар за којашто со закон е определена обврска за евиденција (регистар) 

доказ за сопственост над подвижната ствар, а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар се доставува доказ за 

сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да 

располага со истите. За таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од вредност доставува 

изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано 

ограничување за располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.  
4) одлуката за избор на управител, ако не е назначен со договорот за друштвото, во којашто се наведуваат името и презимето, ЕМБГ, 

бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот 

важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење;  
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5) изјава на секој управител на друштвото дека го прифаќа изборот, а ако со договорот за друштвото е определено дека друштво коешто 

има повеќе од еден управител ќе го застапува само еден од управителите, заедно или без прокурист, и изјава дека се прифаќа 

застапувањето на друштвото на начинот определен во договорот за друштвото;  
6) одлуката за избор на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган на надзор, во којашто се 

наведени името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга 

исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење;  
7) доказ за сопственост во којшто е извршена прибелешка во јавна книга за евиденција на недвижни ствари, а ако се внесува подвижна 

ствар за којашто со закон е определена обврска за евиденција (регистар) доказ за сопственост над подвижната ствар; 
 8) дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган ако таа обврска е определена со закон за упис на друштвото во 

трговскиот регистар; 
 9) изјава од застапникот по закон на правно лице, односно изјава од физичко лице, дека не постои пречка за да биде основач на 

друштвото, во согласност со членот 29 од ЗТД 
 10) изјава, во согласност со членот 32 ЗТД.  

Управителот, односно лицата кои според договорот за друштвото, се овластени за застапување приложуваат потписи во 

согласност со членот 65, ставови (2) и (3) од ЗТД. Овие прилози се поднесуваат во електронска форма согласно со Системот за е-

регистрација и Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.Образецот 

ПО за пријавување на упис во трговскиот регистар ќе биде додаден во прилог заедно со упатството за пополнување. 
Така, согласно ЗТД управителот, неговото овластување за застапување на друштвото и сите промени, без одлагање, се запишуваат 

во трговскиот регистар.  
 Кон пријавата за упис се приложуваат:  

1) Одлуката за избор на управителот, освен ако назначувањето не е извршено со договорот за друштвото;  

2) Одлуката за отповикување, ако претходниот управител бил отповикан;  

3) Оставката во писмена форма, ако на претходниот управител му престанал мандатот со оставка;  

4) Актот со којшто се определува видот и обемот на застапувањето;  

5) Потписот на управителот, односно потписите на лицата овластени за застапување заверени, приложени и дадени во согласност 

со членот 65 ставови (2) и (3) од ЗТД 

 

Доколку пак согласно ЗТД се менува договорот за друштвото, пријавата за упис на одлуката за измена 

на договорот за друштвото заради упис во трговскиот регистар ја поднесува управителот или од него овластено лице со полномошно, заверено 

кај нотар, освен кога полномошното е дадено во електронска форма и потпишано со електронски потпис согласно со Систем за е-регистрација. 

Кон пријавата за упис во трговскиот регистар се приложува одлуката за измена на договорот за друштвото и пречистен текст на договорот за 

друштвото. Уписот на одлуката за измена на договорот за друштвото во трговскиот регистар се објавува со посочување на бројот на одлуката 

и датумот кога е донесена. Одлуката за измена на договорот за друштвото има правно дејство спрема содружниците од денот на нејзиното 

донесување.Доколку пак согласно членот 254 од ЗТД се врши зголемување на основната главнина со одлука на собирот на содружниците што 

има карактер на одлука со којашто се врши измена на договорот за друштвото, и тоа со преземање нови влогови или со внесување на резервите 

и на добивката на друштвото во основната главнина, истото мора да се упише во Централниот Регистар.  
Основната главнина може да се зголеми само ако сите поранешни влогови се уплатени во целост. Така согласно членот 257 од ЗТД, 

кон пријавата за упис се приложуваат: 1) одлуката за зголемување на основната главнина, 2) 
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изјавите за преземање на влоговите заверени кај нотар, 3) список на лицата кои презеле нови влогови, потпишан од страна на подносителот на 

пријавата во којашто се наведуваат износите на преземените и уплатените влогови во што се уплатени, и докази дека се уплатени коишто се 

приложуваат кон списокот, а ако влоговите ги преземаат постојните содружници на друштвото - вкупниот износ на нивните влогови, 4) договор 

со којшто е извршено внесување на непаричните влогови ако основната главнина се зголемува со внесување непарични влогови и 5) доказ за 

сопственост во којшто е извршена прибелешка во јавна книга за евиденција на недвижни ствари, а ако се внесува подвижна ствар за којашто 

со закон, е определена обврска за евиденција (регистар) доказ за сопственост над подвижната ствар, а доколку се вложуваат хартии од вредност 

во трговскиот регистар се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите се вложуваат во трговско 

друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за 

хартии од вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во трговско друштво и дека е согласен над истите 

да биде евидентирано ограничување за располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво. 
 Пријавата за упис на зголемување на основната главнина во трговскиот регистар ја поднесува управителот, односно лицето коешто 

тој ќе го овласти со полномошно заверено кај нотар. Пред да се објави уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар, 

друштвото не смее во своите деловни објави и преписки да го спомнува зголемувањето на основната главнина. Во објавата на уписот дека е 

зголемена основната главнина на друштвото, се наведува содржината на уписот, а ако во друштвото се внесени непарични влогови се 

наведуваат и договорите со коишто е извршено внесувањето на непаричните влогови. Во објавата на уписот е доволно само да се упати на 

исправите што се приложени кон пријавата за упис.  
Пријавата за упис во трговскиот регистар пак на зголемувањето на основната главнина од средствата на резерви на друштвото мора 

да се поднесе без одлагање. Кон неа  се приложуваат: 1) одлуката за зголемување на основната главнина со претворање на резервите во основна 

главнина; 2) усвоената годишна сметка врз основа на која е донесена одлуката за зголемување на основната главнина, за која ревизорот изразил 

ревизорско мислење без резерва или мислење со резерва која не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка и 3) изјава од 

управителот, заверена кај нотар, дека од денот на којшто се однесува годишната сметка до денот на поднесувањето на пријавата не настанале 

измени во имотот на друштвото што би го попречиле донесувањето на одлуката за зголемување на основната главнина.  
Уписот на одлуката за зголемување на основната главнина ќе биде извршен  во трговскиот регистар ако поднесената годишна сметка 

не е постара од осум месеца од последниот ден на којшто се однесува до денот на поднесувањето на пријавата за упис на зголемувањето на 

основната главнина во трговскиот регистар. При уписот не се проверува и не се испитува дали поднесената годишна сметка е вистинита и 

составена во согласност со законот. При уписот, се наведува дека основната главнина е зголемена од средства на друштвото. (Член 359 ЗТД) 

Ако кон друштвото со ограничена одговорност од едно лице заради зголемувањето на 

основната главнина, пристапи лице кое ќе внесе нов влог и ќе стане нов содружник, 

содружниците се должни да ја усогласат организацијата и работењето на друштвото во 

согласност со одредбите на овој Закон што се однесуваат на друштво со двајца и повеќе 

содружници. 

  Во однос на начинот за намалување на основната главнина, управителот поднесува 

пријава за упис во трговскиот регистар на одлуката за намерата за намалување на основната 

главнина. Се запишува одлуката за намерата за намалување.  Пријавата за упис на одлуката за 

намалување на основната главнина се поднесува заради упис во трговскиот регистар по истекот 
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на рокот што им е даден на доверителите за пријавување на своите побарувања. Кон неа се 

доставуваат следните прилози:           

- копија од огласот со којшто е известено за намерата за намалување на основната 

главнина, објавен во „Службен весник на Република Македонија”; 

- доказ дека друштвото на доверителите кои им се пријавиле им дало обезбедување дека 

пријавените побарувања ќе бидат намирени; 

- изјава на управителот дека на сите познати доверители им е доставено известувањето 

за намерата за намалување на основната главнина, а дека на друштвото не му се јавиле 

други доверители освен оние на кои друштвото им ги намирило побарувањата или им 

дало обезбедување дека пријавените побарувања ќе им бидат намирени и 

- Препис од книгата на уделите. 

  Пријавата за упис на престанувањето на друштвото во трговскиот регистар поради 

истекот на времето за коешто е основано друштвото или поради одлуката на содружниците за 

престанување на друштвото, управителот мора без одлагање да ја поднесе. По спроведувањето 

на ликвидацијата, односно на постапката за стечај се врши упис на бришењето на друштвото во 

трговскиот регистар. Барањето за упис го поднесува ликвидаторот, односно стечајниот судија. 

Овде повторно мора да нагласиме дека постапката за упис и вршење на промени при уписот 

кои претходно беа објаснети, согласно постоечкиот ЗТД, и онаа што како информација стои на 

веб страната на Централниот Регистар и прилозите кои при тоа треба да се достават не се 

идентични. Ова истражување покажа дека најверојатно се работи за необновување на ваквите 

податоци од страна на ЦР во согласност со измените во ЗТД и Законот за едношалтерски систем. 

Ова се однесува и на обрасците кои се објавени како примерок за да се пополнат, кои поради 

воведување на системот за е-регистрација веќе не важат. Ова уште повеќе ја оневзоможува 

можноста која ЗТД ја дава за регистрација на мало и средно претрпијатие самостојно и 
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електронски со миниманлни трошоци за регистрација.  

Во однос на електронската регистрација, Централниот Регистар на РМ4, креирал посебна веб страна на 

која можат да се добијат податоци за постапката и документите кои се потребни за регистрација на мали и средни претрпријатија. Сепак, поради 

обемноста на чекорите кои треба да се направат за да се стигне до главната цел и обемноста на докуметните кои при тоа треба да се приложат, 

на ова место ќе се обидеме сумарно да ги претставиме основните елементи на самата постапка. Така, за да се основа еден правен субјект како 

трговец поединец потребни се следните чекори за регистрација: обезбедување дигитален сертификат, подготвување документација и 

поднесување пријава.  

За обезбедување на овие три чекори системот бара дополнително подготвување на соодветните акти по дадени упатства кои ќе бидат 

приложени на крајот од ова истражување.  

За регистрација на трговец поединец потребни се следните документи кои табеларно ќе бидат прикажани согласно методологијата на изворот 

на податоци
Извор: Централен Регистар на РМ, систем за електронска регистрација, http://e-submit.crm.coСите документи 

кои се прикажани во табелата ќе бидат објавени во прилог заедно со упатствата за пополнување 

на истите.  

За регистрација на ДОО и ДООЕЛ потребни се следните документи кои табеларно ќе бидат 

прикажани согласно методологијата на изворот на податоци.  

ИД Потребни прилози 
Од кој треба да е 

дигитално 
потпишан? 

Кој го издава 
документот? 

Забелешка 

1.1.1.1 
Договор за основање на 
друштвото 

Сите основачи Друштвото Во случај на ДОО 

1.1.1.2 Изјава за основање на друштвото Основачот Друштвото Во случај на ДООЕЛ 

1.1.1.3 
Фотокопија од документ за 
идентификација за физичко лице 
(лична карта или пасош) 

Подносителот Надлежна институција Доколку основачот е физичко лице 

1.1.1.4 Фотокопија од доказ за Овластена институција Централен Регистар или Доколку основачот е правно лице 

                                                           
4 http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/informativni-sodrzini/podnesete-prijava-vo-3-cekori/podgotvete-

dokumentacija/podgotvete-gi-potrebnite-akti.aspx 
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регистрација на правно лице која го издава 
документот 

друг надлежен регистар 
во странска земја 

1.1.1.5 
Доказ за уплата на паричниот 
влог 

Банка 
Банка овластена за 
вршење на платен 
промет во Македонија 

Доколку оснивачкиот влог е 
паричен и ако се уплаќа пред 
уписот 

1.1.1.6 Проценка на непаричен влог Овластен проценител 
Овластен проценител 
во Македонија 

Доколку оснивачкиот влог е 
непаричен 

1.1.1.7 
Договор со кој е извршено 
внесување на непаричните 
влогови 

Основачите кои се 
потписници на 
договорот 

Друштвото 
Доколку основната главнина се 
состои од непаричен влог 

1.1.1.8 

Доказ за сопственост во којшто е 
извршена прибелешка во јавна 
книга за евиденција на недвижни 
ствари 

Агенција за Катастар 
на недвижности 

Агенција за Катастар на 
недвижности 

Доколку оснивачкиот влог е 
недвижност 

1.1.1.9 

Доказ за сопственост на 
подвижна ствар за којашто со 
закон е определена обврска за 
евиденција во регистар 

Регистар кој води 
евиденција за 
сопственост на 
подвижни ствари 

Регистар кој води 
евиденција за 
сопственост на 
подвижни ствари 

Доколку оснивачкиот влог е 
подвижна ствар за која постои 
обврска за евиденција во регистар 

1.1.1.10 Одлука за избор на управител Основачите Друштвото 

  

Доколку не е назначен во самиот 
Договор за основање на друштвото 
(за ДОО) или во самата Изјава за 
основање на друштвото (за ДООЕЛ) 

1.1.1.11 
Изјава по член 183, 231, ст. 4 и 
29-а од ЗТД од управителот на 
друштвото 

Управителот Управителот   

1.1.1.12 
Одлука за избор на членови на 
Надзорен одбор, односно на 
контролор 

Основачите Друштвото 
Доколку друштвото има орган на 
надзор 

1.1.1.13 
Дозвола, лиценца или друг акт на 
државен или на друг надлежен 
орган 

Органот кој ги издава Надлежен орган 

Во случај посебни дозволи, лиценци 
или други акти да се определени 
како обврска со закон за упис на 
друштвото во трговскиот регистар 

1.1.1.14 Изјава по член 29 и 32 од ЗТД 
Основачите и 
управителот 

Основачите и 
управителот 

  

1.1.1.15 
Одлука за основање на 
подружница 

Основачите Друштвото   

Извор: Централен Регистар на РМ, систем за електронска регистрација, http://e-submit.crm.com.mk 

Сите документи кои се прикажани во табелата ќе бидат објавени во прилог заедно со упатствата 

за пополнување на истите.  

http://e-submit.crm.com.mk/
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Исто така системот предвидува и прилози  за сите видови уписи на правни субјекти, како и за промени во уписите,  вклучувајќи и 

примери за содржина на прилозите, кои како  примери треба да послужат за информативни цели. 

ИД Потребни прилози 
Од кој треба да е дигитално 

потпишан? 
Кој го издава 
документот? 

Забелешка 

2.1.1.1 Одлука за промена на назив / фирма Основачите Друштвото   

2.1.1.2 
Одлука за измена на договорот за 
основање 

Основачите Друштвото Во случај на ДОО 

2.1.1.3 
Одлука за измена на изјавата за 
основање 

Основачите Друштвото 
Во случај на 
ДООЕЛ 

2.1.1.4 
Пречистен текст на договорот за 
основање 

Основачите Друштвото Во случај на ДОО 

2.1.1.5 
Пречистен текст на изјавата за 
основање 

Основачите Друштвото 
Во случај на 
ДООЕЛ 

2.1.1.6 Изјава по член 32 од ЗТД Управителот Управителот   

 

Но сепак, на самата веб страна е објавено дека истите служат само за информативни цели и дека е потребно дополнителна консултација со 

стручно лице за правна помош во врска со подготовката на прилозите за соодветниот упис.  

Ова само укажува дека и покрај тоа што согласно Законот за едношалтерски систем и измените во ЗТД, напорите да се направат и 

самото создавање на веб страни кои треба да ја поедностават постапката и да ја направат  подостапна за секој граѓанин, истата сеуште е 

комплицирана, но и доста обемна во поглед на документите и за неа е потребна дополнителна стручна помош, која за лицето кое сака да 

основа претрпријатие од ваков вид ќе претставува дополнителен трошок. Ваквата постапка може да се поедностави (за лицето) преку овластен 

регистрационен агент, но како што споменавме претходно и тоа преставува дополнителен трошок за основачот/основачите, кое адвокатската 

комора го регулира и со правен акт.  

Во секој случај, се препорачува стручна помош при изготвување на документите за основање, посебно во однос на договорот или 

изјавата за основање на друштвото, затоа што тој е основниот документ на едно друштво кој го уредува целокупното работење, управување и 

односите меѓу содружниците, нивните права и обврски, па затоа е потребно да биде добро и темелно направен, а за жал во праксата се 

сретнуваат често многу непрофесионални теркови на истите што можат да му создадат потешкотии на друштвото или потреба за често 

менување на истиот.  

Идејата пак, за поедноставување на постапката за регистрација, во праксата се соочува со чести проблеми, посебно од технички 

аспект на функционирање на системот за е-регистрација и пристапот до него (потребна е соодветна обука за употреба на системот и 

дигиталните сертификати, се бара употреба само на еден пребарувач, ажурирање на Јава апликацијата, потреба за соодветно стручно 

подесување на перформансите на компјутерот на регистрациониот агент, ограниченост на големината на документите за прикачување и сл.) 

што резултира со не така едноставна постапка за регистрација.  
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Исто така, пријавите за упис честопати се враќаат за корекции, кои најчесто се од несуштинска природа (поразлична формулација 

или опис на одреден акт или овластување и слично кое не се погрешни но се разликуваат во одреден збор од она што Централниот регистар 

го бара како „точна формулација“). 

Проблем при регистрацијата е и што не постои целосна унифицираност на прилозите кои се бараат кон пријавата за упис, односно 

постои различна пракса помеѓу различните регистрациони канцеларии низ земјата во состав на ЦР на РМ,  а и помеѓу различните регистратори, 

па така често знае да се случи да ви побараат дополнително некој прилог што да речеме не го бараат во друга регистрациона канцеларија или 

кај некој друг регистратор, што создава и одредена правна несигурност. 

• Административни и правни бариери за водење на мал бизнис во РМ 

Веќе беше напоменато дека малите и средни претпријатија, како клучни двигатели на 

економскиот развој во текот на своето основање и натамошно функционирање се 

соочуваат со голем број бариери од интерна и екстерна природа. Проблемите поврзани со 

развојот на бизнисите започнуваaт уште со изготвувањето на потребната документација, која како 

што видовме во претходниот дел е премногу обемна и  донекаде нејасна за лица кои не се стручни 

од таа област. Ова не се однесува само на почетната документација која е преставена во само 

неколку чекори, туку во останатите правни акти кои треба во прилог да се доставуваат во оваа 

постапка, но и понатаму во водењето на бизнисот, и тоа почнувајќи од набавувањето на 

овластувања за добивање дозвола за започнување со вршење одделна дејност, а продолжуваат 

при плаќањето на даноците, добивањето кредити, затворањето на бизнисот, почитување на 

нормативите за заштита на животната средина и сл.  

Долгите административно-бирократски процедури ги зголемуваат 

трошоците на работењето на фирмите и претставуваат сериозна пречка за водење на 

бизнисот. Анализите и искуствата покажуваат дека малите и средни претпријатија во Р.Македонија 

се среќаваат со ограничувања, главно од административно правна природа, па токму затоа се 

етаблирани низа мерки и стратегии за нивно надминување. Така на пример, уште со донесувањето 

на Законот за трговски друштва во 2004 година се создаде добра основа за развој и 

имплементирање на ефикасен и рационализиран интегриран систем за регистрација на малите и 

средни претпријатија. Имено, по осамостојувањето во Р. 



 
 
 
 

SMART Tool for Business Management 
 
 

 

                 
                      
This project is funded by the European Union                                                                                                  A project implemented by KOCKA and MDCCO 

Македонија постоеше фрагментиран и некоординиран систем за регистрација на бизнисите. Овој 

систем беше придружен со сложени и честопати паралелни процедури и регулативи. Тоа 

придонесуваше деловните субјекти да ги спроведуваат постапките за регистрација во неколку 

различни институции, односно постапка за регистрација во судот, во Државниот завод за 

статистика, даночните институции, царината, деловните банки и сл. Исто така, голем напредок за 

надминување на постојните административните бариери беше постигнат со воведувањето на 

едношалтерскиот систем во 2008 година, што обезбедува ефективен и ефикасен интегриран 

систем за регистрација на бизнисите. Овој систем значително ја поедноставува и рационализира 

постапката за регистрација, така што секој претприемач требаше лесно да може ги добие сите 

потребни информации на едно место, и тоа брзо и со минимален број документи. Како резултат 

на имплементацијата на овој систем требаше целосно да се надминат проблемите коишто 

произлегуваа од сложеноста на постапката за регистрација на бизнисите, при што постапката да 

стане многу поефикасна, поедноставна. Денес, како што нагласивме, регистрацијата на деловните 

субјекти се врши во Централниот регистар, пришто на едно место се добива решение за 

регистрација, даночен и матичен број, како и жиро - сметка во деловните банки. Меѓутоа и покрај 

овој напредок претходната анализа покажа дека во однос на регистрацијата сеуште не постои 

систем кој ќе овозможи едноставна и ефтина регистрација на малиот бизнис во РМ. Така, 

досегашниот постигнат напредок не значи крај на реформите, бидејќи сè уште постојат голем број 

тешкотии и бариери со коишто се соочуваат малите и средни претпријатија. 

Така, на пример, еден од посериозните проблеми е корупцијата. Првата целосна 

формулација во меѓународните документи за поимот корупција и определувањето на 

корупцијата е дадена од страна на Меѓудисциплинската група на Советот на Европа 

уште  во 1990 година. За распростанетоста на корупцијата во Р. Македонија сведочат и 

податоците од Извештајот на меѓународната кризна група, каде што како 

најкорумпирани институции се наведени: царината, даночните служби, здравството, 

образованието и администрацијата. Така, според 
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Transparency International, 

Р. Македонија се наоѓа на 107 место од вкупно рангирани 180 земји, со вредност на 

индексот од 35 поени, што претставува особено загрижувачки податок.Осоебно ако се знае дека 

најголем дел од овој процент отпаѓа на претходно споменатите области кои  имаат доста 

значајна и активна улога во процесот на формирањето и водењето на малите бизниси, може да 

се изведе заклучок дека и покрај тоа што формално се создадоа усови за подобро, полесно и 

поефикасно регистрирање и водење на претпријатијата, истото во практиката не функционира 

на таков начин.   

Токму затоа натамошните реформи треба да бидат насочени кон промени како во правното, така 

и во економското опкружување заради поттикнување на развојот на малите и средни 

претпријатија.  

Дополнително обременување на работењето на малите и средни претпријатија се и 

дополнителните обврски што име се наметнуваат согласно различните закони, кои и 

многу често се предмет на измени, па така честопати МСП не можат да држат чекор и да 

ги следат сите измени во законите со цел да се во секое време усогласени со нив што 

доведува и до изрекување на глоби и слични мерки во случај на неусогласеност. 

Така на пример секое новоформирано друштво, по уписот потребно е да се 

прилагоди на барањата и стандардите на соодветните инспекции (пазарна, трудова, 

санитарна), им се наметнуваат дополнително обврски согласно новите закони кои ги 

следат европските трендови а со кои претпријатијата не се соодветно запознаени, бидејќи 

не се организираат соодветни обуки за истите (Закон за заштита на лични податоци, Закон 

за заштита од вознемирување на работното место, Закон за безбедност и здравје при 

работа, Закон за евиденции од областа на трудот и др.). Сите претходно споменати закони 

а и други кои не се поединечно наведени, го отежнуваат работењето на МСП во смисла на 

потребата од постојано усогласување со новите барања кои ги наметнуваат овие закони 

(донесување на соодветни правилници и други интерни 



 
 
 
 

SMART Tool for Business Management 
 
 

 

                 
                      
This project is funded by the European Union                                                                                                  A project implemented by KOCKA and MDCCO 

акти, изјави, евиденции, извештаи до надлежни органи и сл.)      

Бидејќи голем дел од претрпријатија кои влегуваат во класификацијата на мал бизнис вршат трговска дејност, на ова место би 

потенцирале и некои други одредби од останатите Закони и подзаконски акти, како на пример, Законот за трговија и подзаконските акти кои од 

него произлегуваат, кои би можеле да им бидат во прилог на оние кои ќе се занимаваат со ваква дејност. Истите ќе бидат дадени целосно, и како 

прилог и на ова истражување. Така, продажни објекти во кои се врши трговија на мало на стоки со различни начини на продажба преку 

послужување, самопослужување, за да можат да вршат трговија мора да ги исполнуваат минимално техничките услови како и други услови 

пропишани со закон во зависност од видот и начинот за вршење на трговија. Така, најпрво стоките што се пуштени во промет треба да одговараат 

на физичко-хемиските и органолептичките својства, да се спакувани, декларирани, означени, односно обележени, согласно со закон. Исто така 

стоките треба да се сообразени со пропишаните технички барања проследени со документи определени во техничките прописи со обезбеден 

сервис, резервни делови без кои производите не можат да се користат за својата намена. Продажните објекти треба да бидат изградени, уредени, 

опремени и приклучени на објекти и уреди на комунална инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, одвод на отпадни води и електрична мрежа. По 

исклучок, доколку продажните објекти се наоѓаат во неурбанизирано подрачје на кое не се изградени објекти и уреди на комуналната 

инфраструктура, објектите треба да бидат изведени, уредени и опремени во согласност со соодветните технички норми и технички прописи. На 

влезот на продажниот објект треба на воочлив начин да биде истакнат називот на фирмата на правното или физичкото лице кое врши трговија, 

седиштето на правното или физичкото лице, телефонскиот број, како и други посебни ознаки   согласно дејноста и видот   на продажниот 

објект. Називот на фирмата  во ноќните часови треба да биде осветлен. Исто така на влезот  на продажниот објект треба на воочлив начин да биде 

истакнат и телефонскиот број на државниот пазарен инспекторат. Пристапната површина пред продажниот објект треба да биде уредена и 

опремена на начин кој овозможува лесно чистење и одржување на таа површина и изведено така да овозможи непречен влез и пристап   до 

продажниот објект согласно посебните прописи. 

Просторот пред продажниот објект може да се користи под следните услови: 

– да изнесува најмногу до една третина од пристапната површина на продажниот објект сметано од предната влезна врата до работ на тротоарот, 

патеката или просторот пред продажниот објект; 
– да не се оградува или затвора на било кој начин; 
– да не го попречува движењето на луѓето и потрошувачите; 
– да биде опремен со подвижни гондоли или продажни тезги и соодветна опрема за продажба на отворено и 
– да не се врши печење или приготвување на прехранбени производи кои се предмет на трговија. 

Просторот пред влезот во продавницата треба да биде осветлен. Продавницата која е изградена на три или повеќе ката треба да има 

изградено скали со ширина од најмалку 1,1 метар, доколку во продавницата се продаваат тешки и кабасти  стоки, а за продавниците  со површина 

од над 1.200 м2  треба да имаат вграден лифт за четири и повеќе лица или подвижни скали (елеватор). Подот во продавницата треба да биде 

изведен од материјал кој може лесно да се чисти (терацо, камен, керамички плочки, одредени вградени смеси, гума и слично), треба да биде рамен 

и мазен и не треба да биде лизгав. Ѕидовите и таванот на продавницата треба да бидат обоени и не треба да бидат оштетени. Во продавницата 

или во делот на продавницата во кои се врши продажба на свежо месо и риба, ѕидовите треба да бидат обложени со керамички плочки  до висина 

од најмалку 1,8 метри од подот. Продавниците треба да имаат санитарен јазол и топла и ладна вода за сопствени потреби. За продавниците со 

корисна површина над 1.200 м2 треба да имаат санитарни јазли со претпростор и умивалник со топла и ладна вода поодделно за мажи и жени. 

Продавниците со продажен простор над 1.200 м2   треба да имаат агрегат за производство на електрична енергија за осветлување и погон на 

разладните тела. Исто така продавницата треба да има обезбедено добро природно и вештачко 
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проветрување на просториите. Продавница во која се печат и пржат пилиња, месо, риби и колбаси треба да имаат дополнителен апарат за вештачко 

проветрување со капацитет кој обезбедува потполно изнесување на загадениот воздух од продавниците. Продавницата треба да биде опремена 

со рафтови, тезги, продажни маси, гондоли и друга слична опрема зависно од организацијата на работењето и видот на стоката која се продава во 

продавницата. Продавницата треба да користи фискална каса и мерила (ваги и сл.). Фискалната каса и мерилата треба да бидат поставени на места 

што ќе овозможат увид на потрошувачите. 

За продавниците во која се врши продажба на облека треба да има кабини за проба. Кабините треба да бидат осветлени, да имаат огледало и 

закачалка. Во продавницата во која се продаваат обувки треба да имаат најмалку две седишта и огледало. Додека за продавниците во која се врши 

продажба на лесно расипливи прехранбени стоки треба да има разладни уреди. Продавницата во која продажбата на стока на мало се врши 

претежно со самопослужување на потрошувачите, а нејзиниот простор е поголем од 400 м2 покрај горенаведените услови треба да ги исполнува и 

следните услови: 

– да има соодветен број на кошници и колички за носење на стоката; 

– растојанието помеѓу полиците со изложена стока треба да изнесува   најмалку 1 метар, а ако се користат   колички најмалку 1,20 метри; 

– при влезот да има посебен простор за оставање на чување на стоките што ги внесува купувачот и 

–  да има посебна просторија за прием и складирање на стоките. 

Трговецот е должен исполнувањето на условите  и започнувањето со работа да го пријави на Државниот пазарен инспекторат и на 

надлежниот орган на општината, односно Градот Скопје најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на продажниот или друг деловен објект5. 

Во Законот пак за вршење земјоделска дејност, (Закон за земјоделство и рурален развој, Службен весник бр. бр. 49/2010; 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013) во членот 2 е дадена 

дефиниција на микро, мали и средни претрпијатија, при што законодавецот предвидел дека, Микропретпријатие е трговско друштво кое има помалку од десет враб

отени и има годишен обрт кој не надминува 0,5 милиони евра, или вкупен  биланс на состојба кој не надминува 0,3 милиони 

евра. Мало претпријатие е трговско друштво кое има помалку од 50 вработени и 

има годишен обрт кој не надминува 7 милиони 

евра, или вкупен биланс на состојба кој не надминува 5 милиони евра. Средно претпријатие е трго

вско друштво кое има помалку од 250 

вработени и има годишен обрт кој не надминува 40 милиони евра, или вкупен 

биланс на состојба кој не надминува 27 милиони евра и кои не се во 

сопственост од 25% или повеќе од капиталот или гласачките права на едно 

друштво, или здружени од повеќе друштва, кои спаѓаа надвор од дефиницијата 

                                                           
5 Правилник за минимално технички услови за деловните простории и просториите е во кои се  врши трговија, 

Министерство за Екномија, Службен Весник  бр. 21 год. LX,  
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за мали и средни претпријатија. Како што може да се види од претходната класификација во 

Законот и онаа која на почетокот ја претставивме од ЗТД,  како и класификацијата според З

аконот за формирање АППРМ не соодвествуваат на основната предвидена во Законот за тр

говски друштва. Ова може да предизвика проблеми во однос на примената на одредени пра

вни акти кон претрпријатието, особено при вклучување на истото во некоја програма за др

жавна помош или субвенција или користење бенефиции од некој независен проект. Во солгл

асност пак со овој Закон донесени се и голем број на подзаконски акти, објавени на веб ст

раната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои во дел се од

несуваат и на некои минимални стандарди и услови кои треба да ги поседува земјоделецо

т за да формира некое од овие претрпијатија и да врши ваква дејност во рамките на тоа пре

трпријатието. Од тие причини и тие ќе бидат додадени како прилог на ова истражување. 

Со Законот  за занаетчиство (Сл. Весник на РМ, бр.215 од 07.12.2015 година) се уредуваат условите за вршењето занаетчиска д

ејност и за издавање на 

занаетчиската дозвола, водење на Занаетчиски регистар, организирање на чирачката 

работа, како и организирање и финансирање на коморски систем. Во членот 2 од Законот е предвидено дека, „Вршител на занаетчиска дејнос

т“ е занаетчија, трговец поединец друштво со ограничено одговорност и друштво со ограничена одговорност основ

ано од едно лице кое врши занаетчиска дејност. Според член 5 ст. 2 надлежен регистар за упис на трговец поединец, др

уштво со ограничено одговорност и 

друштво со ограничена одговорност основано од едно лице е трговскиот регистар кој го 

води Централниот регистар. Согласно овој Закон, Занаетчиската комора на Република Ма

кедонија преку воспоставен веб сервис со 

Централниот регистар без надоместок презема податоци за упис на основање, промена и б

ришење на трговец поединец, друштво со ограничена одговорност и друштво со ограничена 

одговорност основано од едно лице, согласно со Законот за Централен регистар, а врз осно

ва на претходно склучен договор меѓу двата субјекти. Занаетчиската комора на Република 

Македонија во рок од три работни дена електронски ја известува занаетчиската комора 

за уписот на вршителот на  анаетчиската дејност во трговскиот регистар. Трговецот поед

инец, друштвото со ограничено одговорност и друштвото с
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о ограничена одговорност основано од едно лице кои вршат занаетчиска дејност за кои е 

потребно соодветно стручно образование се должни во рок од 30 дена од уписот во 

трговскиот регистар да поднесат барање до занаетчиската комора за добивање на 

занаетчиска дозвола која се запишува во Занаетчискиот регистар. Статусот на вршител на з

анаетчиска дејност, трговецот поединец, друштвото со ограничено одговорност и друштв

ото со ограничена одговорност основано од едно лице за занаетчиските дејности за која 

не е потребно соодветно стручно оспособување или стручно образование, го стекнува со 

упис во трговскиот регистар. Занаетчијата кој занаетчиската дејност ја врши во простор

ии, мора да има фирма истакната на видно место. Прописите што се однесуваат за фирмата 

на трговските друштва соодветно се применуваат и на занаетчиите. Занаетчијата кој за врш

ење на занаетчиската дејност не мора да има простории за работа, не треба да има истакна

то фирма.Согласно Законот за туристичка дејност ("Сл.Весник на РМ бр. 62/2004,89/2008,12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013, 27/2014, 

116/15 и 192/15 ), туристичка дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци регистрирани во трговскиот ре

гистар (вршители на туристичка дејност) под услови и начин утврдени во законот. Трговското друштво и трго

вецот поединец 

во зависност од видот на услугата што ја дава може да биде туристичка агенција и 

туристичко биро. Трговецот поединец кој што туристичката дејност на туристички водич или туристички придружни

к ја врши како занимање, постојано го носи називот туристички водич или туристички придружник. За вршење на турист

ичка дејност објектите треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-технички услови и другите услови пропиша

ни со закон. Министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на туризмот ги пропишува минималнотехничките услови преку с

оодветни подзаконски акти, кои ќе бидат приложени во рамките на ова истражување како прилози. Исто така, за регис

трација на микро, мало или средно препријатие за вршење туристичка дејност, покрај основните услови предвидени со 

ЗТД, овој Закон предвидува и дополнителни, како дозволи за вршење на оваа дејност. Така согласно, членот 25 од Закон

от за вршење туристичка дејност агенцијата треба да поседува соодветна лиценца. Во следните три члена е опишана 

постапка и начинот на добивање лиценца, како и запишување на лиценцата во регистарот.Исто така Законот предвиде

л стекнување на одредени дозволи и за останатите споменати субјетки како услов за започнување за вршење на оваа д

ејност во вид на трговец поединец или трговско друштво. Од тие причини и овој Закон заедно со подзаконските акти 

кои се донесени врз основ на Законот ќе биде додаден во прилозите од ова истражување.  Исто така одредени претприј

атија во согласност со дејноста за која ќе се регистрираат ќе бидат обврзани да почитуваат и одредби од Законот за 

заштита на животната средина, и подзаконските акти кои се донесени во согласност со него. Во сите овие закони на 

крајот има и прекршочни одредби кои ќе бидат ефектуирани доколку не се поч
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итуваат некои одредби од Законите. Но не смееме, да го заборавиме и Кривичниот Законик на РМ кој ги предвидува и са

нкционира најтешките повреди на одредени правни добра, кои се поврзани и со работењето на малите и средните прет

пријатија. Така согласно измените на КЗМ од 2004 година, правните лица како субјекти се внесени и во КЗМ, што значи де

ка одговорност постои за одредени казнени дела и за самото правно лице, претрпијатие на не само за поединци во не

го. Ова значи дека доколку претрпијатието со своето работење дејствува во насока на сторување на казнено дело и ис

тото е утврдено со правосилна судска одлука, истото може да биде парично казнето но и да му се забрани привремо и

ли трајно да ја врши својата дејност. Од сите причини кои тука, но и претходно во овој текст беа наведени, сите правни 

акти кои сметаме дека ќе им бидат од корист не само за формирањето и регистрацијата на правниот субјект, туку и за п

онатамошното работење на истите ќе бидат додадени како прилози на истражувањето. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


