
Мрежа за финансиска одржливост на граѓански организации 

Граѓанските организации да извршат упис во 
 регистарот на вистински сопственици 

 

Зошто е важен регистарот на вистински сопственици? 

Дефинирањето на врските помеѓу правните лица и оние 

физички лица кои ги управуваат или контролираат е значајна 

во борбата против криминалот, перењето пари и 

финансирањето на тероризмот. Регистрите на вистински 

сопственици обезбедуваат транспарентна информација и се 

важен дел од превенцијата. Регистарот на вистински 

сопственици во Република Северна Македонија е 

официјално ставен во функција од 27.01.2021 год.  

Од каде потекнува обврската? 

Меѓународната регулатива од институциите бара да 

идентификуваат кои се вистинските сопственици на 

правните лица. Побаран е нивен упис во систем кој ќе 

овозможи лесен пристап до навремена, точна и ажурирана 

информација. Државите се усогласуваат со меѓународната 

регулатива и тоа: меѓународните стандарди на ФАТФ 

(Оперативна група за финансиски акции) и директивите на 

ЕУ против перење пари и финансирање на тероризам.   

Дали ова важи и за граѓанските организации бидејќи тие 

немаат сопственици? 

Да, граѓанските организации согласно Законот за 

спречување перење пари и финансирање на тероризам, 

имаат обврска да поседуваат и чуваат податоци за својот 

вистински сопственик и истите да ги внесат во Регистарот на 

вистински сосптвеници. Иако, терминологијата „сопственик“ 

не е вообичаена за граѓанските организации (ГО) и е тема на 

меѓународна дебата бидејќи ГО немаат сопственици во 

класична смисла на терминот, сепак правната обрска е 

воспоставена и се имплементира. Имено, согласно Законот 

за спречување перење пари и финансирање на тероризам, 

предмет на упис во регистарот на вистински сопственици на 

ГО е физичко лице кое е овластено да ги застапува или кое 

има контролна позиција во управувањето со имотот на 

организацијата т.е правните застапници.  

 

 

 

ПОЈАСНУВАЊА И СОВЕТИ ОД ПРАКСА 

Дел од податоците на Регистарот ќе 

бидат јавни. Се очекува тоа да обезбеди 

транспарентност на сопственичките 

структури и да делува превентивно на 

криминални активности во сите сектори. 

Дополнително, имајќи ги податоците од 

регистарот граѓанските организации 

полесно ќе вршат истражувања од 

специфични области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидејќи ГО немаат сопственици важно е 

при уписот во делот „03 Податоци за 

сопственост“ под индикатор за 

сопственост да ја одберете опцијата 

„физичко лице кое на друг начин 

остварува контрола на правното лице“. 

Една ГО може да има еден или повеќе 

лица што ја исполнуваат дефиницијата за 

вистински сопственик.  

Во пракса најчесто овие лица се правните 

застапници на пр: претсетателот/ката, 

извршните директор(к)и, претседателите 

на одборите итн. Потребно да се имаат 

предвид внатрешните акти и 

организациската управувачка структура. 

На пример фондациите се поспецифични, 

па тука треба да се имаат предвид и 

основачите, управниот одбор, легатите 

итн. 

Овие активности се поддржани од проектот „Северна Македонија - акција за поддршка за вклученост на ГО во спречување финансирање на 

тероризам и перење пари“, управуван од Европскиот центар за непрофитно право (ECNL). Овој проект е овозможен од Меѓународниот 

центар за непрофитно право (ИЦНЛ) преку Иницијатива за граѓанско здружување, поддржана од Владата на Шведскa. Изразените ставови не 

значи дека ги претставуваат ставовите на Владата на Шведска. Единствено авторите ја имаат одговорноста за содржината. 

 



Што треба да направат граѓанските организации?  

Извршете упис: Сите ГО потребно е да извршат упис 

регистарот. Информации за процедурата има на линкот 

подолу. Уписот во регистарот на вистински сопственици се 

врши електронски преку Централниот регистар (ЦР) и може 

да го извршите самите (доколку поседувате дигитален 

сертификат и кориснички налог на страницата на ЦР) или тоа 

можат да го сторат и други лица кои ги имате овлaстено 

преку системот на администраторот.  

Запазете го рокот: До 27.04.2021 уписот може да го 

извршите без надомест. По овој датум за уписот во 

регистарот нема да се наплаќа надомест ако се запазат 

следните рокови: упис на нови субјекти во рок од 8 дена од 

денот на основањето и промената на вистинскиот 

сопственик во рок од 8 дена од промената. Доколку се 

надминат овие рокови предвиден е упис со надомест 

согласно тарифата на ЦР, а исто така неисполнувањето на 

обврската можно е да доведе до глоби.  

Споделете ја информацијата: Препратете ја оваа 

информација до вашите мрежи, соработници и така 

придонесете сите непрофитни организации да ја 

испочитуваат регулативата.  

Каде може да се најдат повеќе информации? 

 Опис на процедурата, предусловите и начин на 

користење од Централниот регистар   

 Објава на УФР за упис во регистарот  

 Закон за спречување перење пари и финансирање 

тероризам  

 УФР: Упатство за идентификување на вистински 

сопственик  

 УФР: Најчесто поставувани прашања за упис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви препорачуваме да стапите во контакт со 

вашите овластени сметководители кои 

често ги користат електронските системи 

на Централниот регистар (ЦР). Тие можат 

да го извршат уписот во консултација со 

вас.  

 

Информирајте ги одговорните лица во 

вашата ГО дека во случај на промена на 

лица од управувачката структура што се 

впишани и како вистински сопственици 

треба да се изврши упис на промената во 

ЦР и во рок од 8 дена од промена да се 

ажурира и информацијата во регистарот на 

вистински сопственици.  

 
 

Доколку досега не добивте информација 

од вашите овластени сметководители, 

препратете ја оваа информација до нив.  

 
 

Имате дополнителни прашања? 

 

Конект ви стои на располагање. Побарајте 

не за дополнителни прашања. Доколку 

има интерес и потреба ќе организираме и 

работилница на оваа тема.  

КОНЕКТ 

Tel: +389 2 3224 198 

e-mail: konekt@konekt.org.mk  

www.konekt.org.mk  
www.donirajpametno.mk  

 

 

Информација изнесена во левата колона е проверена од Управата за финансико 

разузнавање и Централниот регистар. Дополнувањата и советите од пракса во десниот 

дел се дефинирани врз база на одржани обуки на оваа тема и искуствено од Конект за 

потребите на Мрежата за финансиска одржливост на ГО. 

 

Република Северна  Македонија                         
Министерство за финансии          
Управа за финансиско разузнавање 

https://crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/ostanati-upisi-ili-obvrski/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt
https://crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/ostanati-upisi-ili-obvrski/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt
https://ufr.gov.mk/?p=2613
https://ufr.gov.mk/?page_id=2374
https://ufr.gov.mk/?page_id=2374
https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/UpatstvoVS.pdf
https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/UpatstvoVS.pdf
https://ufr.gov.mk/?page_id=212
mailto:konekt@konekt.org.mk
http://www.konekt.org.mk/
http://www.donirajpametno.mk/


Мрежата за финансиска одржливост на ГО е неформална коалиција на граѓански организации 

што застапуваат за промени за одржливост на секторот. Редовно информираме за законските 

измени и застапуваме за олеснето донирање во ГО, подобрен даночен третман и финансиско 

работење, како и за модели важни за одржливост на нашиот сектор (социјално 

претприемништво, волонтерство, вработување) итн.  << Зачленете се >>  

 

 

 

 

 

 

 

  

Годишниот план за работа на Конект е 
поддржан од Цивика Мобилитас  
  

http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/

