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ОД: Занаетчиска комора Скопје
ул. Битпазарска бр.12, Скопје

ДО: Влада на Република Македонија
-Претседател на Влада на РМ- г-дин Емил Димитриев
-Заменик на Претседател на Влада за економски прашања
г-дин Владимир Пешевски

ПРЕДМЕТ: Иницијатива за промена на 552-б од Закон за
изменување и дополнување на Законот за трговските друштва(Сл.
Весник на РМ бр. 38/2014)
Скопје,11.11.2016 година
Почитувани,
Занаетчиска комора Скопје доставува иницијатива за бришење
на чл. 552-б во Законот за трговски друштва(Сл. Весник на РМ бр.
38/2014), кој гласи:
1)Во постапката определена во чл. 552-б од овој закон од трговскиот
регистар се бришат трговец поединец и трговско друштво ако е
исполнета една од следниве причини:
-Не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната
деловна година до последниот работен ден од тековната година и,
-Не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче за прием на
писмена согласно со чл. 21 став 4 од Законот за едношалтерски
систем.
Иницијативата за бришење на чл. 552 од Законот за трговски
друштва ја поднесуваме затоа што не е во ред да се избрише активен
правен субјект кој што не доставил годишна сметка и финансисиски
извештај за последната деловна година или не пријавил упис на
адреса на електронско сандаче за прием на писмена.
Правните субјекти можеби поради невнимание нема да го
отворат електронското сандаче, подолг временски период и
електронското сандаче станува неактивно, но тоа не треба да е
причина за бришење на правните субјекти, сметаме со примената на
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овој член од законот ќе се предизвикаат голем број на бришења на
активни субјекти само поради неактивна емаил адреса, или
недоставена годишна сметка и финансиски извештаи за последната
деловна година.
При креирање на законските измени треба да се земат предвид
и последиците од законските измени затоа што со бришењето на
правните субјекти згаснуваат и деловните договори кои ги имаат
склучено, работните односи се прекинуваат по сила на закон како и
здравственото и социјалното осигурување на основачите и
вработените лица во правните субјекти.
Се надеваме на позитивен одговор од Ваша страна.

Занаетчиска комора Скопје
Претседател
Никола Петров

