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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.84 од 03.10.2005година) 

 Член 1 

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” брoj 
28/2004) во членот 1 зборот „постапката” и зборовите: "начинот на воспоставувањето на 
единствениот трговски регистар во материјална и електронска форма и на 
едношалтерскиот систем” се бришат. 

Член 2 

Во членот 3 став (1) точката 14 се брише. 

Член 3 

Во членoт 10 став (1) точка 3 зборовите: „матичен број на субјектот” се заменуваат со 
зборовите: „единствен матичен број на субјектот”, a кратенката „МБС“ се заменува со 
кратенката „ЕМБС”. 

Член 4 

Во членoт 14 став (1) зборовите: „судот според местото во кое што ја врши дејноста” се 
заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија”. 

Член 5 

Во членот 22 став (4), членот 91 став (2), членот 297 став (2) и членот 602 точка 10 зборот 
„судот” се заменува со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија”. 

Член 6 

Во членот 26 став (3) зборовите: „шифрата и називот на одделот и групата на дејностите” 
се заменуваат со зборовите: „претежната дејност”. 

Член 7 

Во членот 33 став (1) точката 4 се брише. 

Во ставот (3) зборовите: „судот што го води трговскиот регистар” се заменуваат со 
зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија”. 
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Во ставот (4) зборот „одбиено” се брише. 

Член 8 

Во членот 62 ставот (2) се брише. 

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:  
„Ако за одделни дејности со закон е пропишано дека можат да се вршат само врз основа 
на согласност, дозвола или на друг акт на државен орган или на друг надлежен орган, тие 
дејности можат да се вршат само врз основа на согласноста, дозволата или друг акт на тој 
орган.” 

Ставот (4) станува став (3). 

Член 9 

Во членот 83 ставот (2) се брише. 

Член 10 

Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи:  
„Уписите во трговскиот регистар се вршат во писмена форма или во електронска форма и 
трговскиот регистар се води во писмена форма и во електронска форма.” 

Ставот (2) се брише. 

Ставот (3) станува став (2). 

Член 11 

Насловот на членот 86 се менува и гласи:  
„Стварна надлежност“. 

Во членот 86 став (1) зборовите: „водат судовите определени со Законот за судовите” се 
заменуваат со зборовите: „води Централниот регистар на Република Македонија”. 

Ставот (2) се брише. 

Член 12 

Членот 87 се менува и гласи:  
„Постапката за упис во трговскиот регистар се води според посебна управна постапка 
утврдена со прописите за едношалтерски систем.“ 
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Член 13 

Членот 89 се брише. 

Член 14 

Во членот 93 ставот (5) се брише. 

Член 15 

Насловот на членот 94 се менува и гласи:  
„Испитување на пријавата“. 

Во членот 94 ставовите (2), (3) и (4) се бришат. 

Член 16 

Членовите 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106 се бришат. 

Член 17 

Во членот 108 став (1) зборовите: „судот што го води трговскиот регистар” се заменуваат 
со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија”. 

Член 18 

Во членот 109 став (1) зборовите: „судот што го води трговскиот регистар” се заменуваат 
со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија”. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Изречената мерка на безбедност забрана за вршење дејност, функција или должност по 
правосилноста на одлуката, судот по службена должност ќе ја достави на Централниот 
регистар на Република Македонија.” 

Во ставот (3) зборот „судот” се заменува со зборовите: „Централниот регистар на 
Република Македонија”. 

Член 19 

Во членот 112 став (1) точка 1, членот 115 став (1) точка 2, членот 151 став (1) точка 3, 
членот 171 став (1) точка 1, членот 182 став (3) точка 3, членот 195 став (1), членот 283 став 
(1), членoт 287 став (1) точки 8 и 10, членот 298 став (1) точки 5 и 6, членот 304 став (2) 
точка 5, членот 305 став (2) точка 5, членот 385 став (3), членот 463 став (1), членот 511 став 
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(1) точка 2 и членот 514 став (3) точка 4 кратенката „МБС“ се заменува со кратенката 
„ЕМБС”. 

Член 20 

Во членот 226 став (2) после зборот „должност” се додаваат зборовите: „да ја достави 
одлуката до Централниот регистар на Република Македонија за”. 

Член 21 

Во членот 453 став (2) пред зборот „ја’’ се додаваат зборовите: „ќе побара од Централниот 
регистар да”. 

Во ставот (4) зборовите: „ја запишува одлуката во трговскиот регистар” се заменуваат со 
зборовите: „ја доставува до Централниот регистар на Република Македонија кој ја 
запишува во трговскиот регистар”. 

Член 22 

Во членот 470 став (4) зборовите: „го задоволил првиот критериум и најмалку еден од 
вториот и третиот од следниве критериуми” се заменуваат со зборовите: „ги задоволил 
следниве два критериуми”. 

Точките 3 и 4 се бришат. 

Во воведната реченица на ставот (5) зборовите: „го задоволил првиот критериум и 
најмалку еден од вториот и третиот од следниве критериуми” се заменуваат со 
зборовите: „ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа:”.  

Во ставот 6 во воведната реченица зборовите: „го задоволил првиот критериум и 
најмалку еден од вториот и третиот од следниве критериуми” се заменуваат со 
зборовите: „ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа:”.  

Ставот (7) се менува и гласи:  
„Трговците кои не се распоредуваат во мали или средни трговци стекнуваат статус на 
големи трговци. Во случај на неможност за класифицирање на трговците од ставовите (5) 
и (6) на овој член, односно кога сите три критериуми се различни, трговецот се 
распоредува како среден трговец. Во случај на неможност за распоредување на трговците 
од ставот (4) на овој член, односно кога двата критериуми се различни трговецот се 
распоредува како мал трговец.“ 
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Член 23 

Во членот 479 став (1) по зборовите: "овластено друштво за ревизија“ се додаваат 
зборовите: „или овластен ревизор - трговец поединец (во натамошниот текст: овластен 
ревизор)”. 

Член 24 

Во членот 541 став (3) зборовите: „кај судот” се заменуваат со зборовите: "заверен кај 
нотар до Централниот регистар на Република Македонија”. 

Член 25 

Членот 608 се брише. 

Член 26 

Насловот на членот 611 и членот 611 се бришат. 

Член 27 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година. 

 


