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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.48 од 09.04.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 
28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008), во членот 29 ставот (2) се менува и гласи:  
„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  
5) 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." 

Ставот (6) се менува и гласи:  
„Кон пријавата за упис на основање на друштво во трговскиот регистар, основачите 
поднесуваат лична изјава во писмена форма или во електронска форма преку 
едношалтерскиот систем дека не постои некое од ограничувањата од овој член или друго 
ограничување пропишано со овој или друг закон, за да основаат друштво." 

Член 2 

По членот 29 се додаваат два нови наслови и два нови члена 29-а и 29-б, кои гласат: 

„Лица кои не можат да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат 
своите функции во органот на управување во трговски друштва 
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Член 29-а 

(1) Лицата од членот 29 став (2) точки 1, 3 и 5 на овој закон не можат да бидат управители, 
членови на орган на управување и орган на надзор на трговско друштво се додека кај нив 
постојат овие ограничувања. 

(2) Лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на 
управување во трговски друштва се лицата кои, од која било причина, се спречени или 
престанале да ги извршуваат своите функции во текот на мандатот во органот на 
управување, непрекинато во рок подолг од 30 дена. 

(3) Лицата од ставот (2) на овој член се должни веднаш од настанување на причината за 
престанок или спреченост да именуваат полномошник согласно со членот 66 став (2) од 
овој закон или да го известат органот што го врши нивниот избор заради назначување 
привремен вршител на функциите од ставот (2) на овој член. Одлуката за назначување 
привремен вршител на функциите се доставува за упис во трговскиот регистар. 

(4) Во случај кога во друштвото не е назначен привремен вршител на функциите од ставот 
(2) на овој член, на начин определен во ставот (3) од овој член или на начин определен за 
некоја од посебните форми трговски друштва согласно со одредбите на овој закон, секое 
лице кое има правен интерес може, со предлог, да побара судот да назначи друго 
физичко лице кое ќе биде привремен вршител на функциите од ставот (2) на овој член, по 
претходна согласност на лицето кое треба да се назначи. Судот, по службена должност, 
правосилната одлука за назначување на овие лица веднаш ја доставува до Централниот 
регистар заради упис во трговскиот регистар. 

(5) При уписот во трговскиот регистар од ставовите (3) и (4) на овој член, Централниот 
регистар става забелешка дека функциите на лицата од ставот (2) на овој член им 
мируваат. 

(6) Лицата кои се назначени за привремени вршители на функциите од ставовите (3) и (4) 
на овој член ги вршат само неодложните работи на друштвото до престанувањето на 
причините за престанок или спреченост, односно до избор на нов член на органот на 
управување на друштвото, но не подолго од шест месеци. 

Регистар на лица кои не можат да основаат и да управуваат со трговски друштва и на лица 
кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во 
трговските друштва во Република Македонија 

Член 29-б 

(1) 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 



База на закони www.pravdiko.mk 
 

3 |  С т р а н и ц а
 

вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва во Република 
Македонија. 

(2) Носителот на платниот промет преку единствениот регистар на трансакциски сметки 
(ЕРТС) го известува Централниот регистар за секоја настаната блокада на трансакциска 
сметка на учесник во платниот промет во реално време, како и за деблокада на истата. 
Централниот регистар веднаш по добивањето на информацијата од ЕРТС врши упис или 
брише упис на лице од регистарот од ставот (1) на овој член согласно со податоците со 
кои располага за лицата во трговскиот регистар. 

(3) Надлежните органи кои изрекуваат забрани од членот 29 став (2) точка 3 на овој закон 
го известуваат Централниот регистар за изречените забрани без одлагање. 

(4) За лицата од членовите 29 став (2) и 29-а ставови (1) и (2) на овој закон, во регистарот 
од ставот (1) на овој член, Централниот регистар без одлагање ги запишува името и 
презимето и ЕМБГ на физичките лица, односно фирмата, седиштето и ЕМБС на правните 
лица и нивното регистрирано седиште. 

(5) По престанувањето на ограничувањата, односно на причините за престанок или 
спреченост кај лицата определени во членовите 29 став (2) и 29-а ставови (1) и (2) на овој 
закон, Централниот регистар без одлагање ги брише од регистарот од ставот (1) на овој 
член сите податоци запишани за нив. 

(6) Податоците запишани во регистарот од ставот (1) на овој член се јавни и секое лице 
може да побара информација за истите од Централниот регистар. 

(7) Министерот за економија поблиску ќе ги пропише начинот на водење, формата и 
содржината на регистарот 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." 

Член 3 

Во членот 229 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Ако со ревизијата не се потврди дека годишната сметка ја прикажува објективно 
состојбата и успешноста на друштвото, трошоците паѓаат на товар на друштвото." 

Член 4 

Во членот 259 став (2) точката 2 се менува и гласи:  
„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;". 
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Во точката 3 зборовите: „ или билансот на состојбата" се бришат. 

Член 5 

Во членот 284 пред став (1) се додава нов став (1), кој гласи:  
„(1) Друштвото во согласност со закон и со статутот може до износот на основната 
главнина да издава обврзници кои не се конвертибилни обврзници, обврзници кои на 
доверителите им даваат право да ги заменат за акции во одреден период на определена 
опција или во кое било време за време на траењето на обврзницата и обврзници кои не 
обезбедуваат право на првенствено купување акции коишто друштвото ги издава. 
Обврзниците можат да се издадат во износ поголем од основната главнина само ако 
издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со залог на имотот на друштвото или 
на друг начин." 

Ставот (1) кој станува став (2) се менува и гласи:  
„(2) Друштвото, во согласност со закон и со статутот, може до износот на половина од 
основната главнина да издава конвертибилни обврзници кои на доверителите им даваат 
право да ги заменат за акции во одреден период на определена опција или во кое било 
време додека трае обврзницата и да издава обврзници кои обезбедуваат право на 
првенство на купување акции кои друштвото ги издава." 

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот „(1)" се заменува со бројот „(2)". 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7). 

Член 6 

Во членот 296 став (2) втората реченица се менува и гласи: „Органот на управување на 
друштвото е должен да му ги даде на ревизорот сите објаснувања и документи кои се 
потребни за да се изврши ревизија." 

Член 7 

Во членот 333 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Доколку членовите на одборот на директори, односно членовите на управниот одбор 
и на надзорниот одбор, со одлуката за стекнување на сопствени акции од ставот (2) на 
овој член му причиниле штета на друштвото или на акционерите, тие имаат обврска 
штетата да ја надоместат како солидарни должници од сиот свој имот." 

Ставот (3) станува став (4). 

Член 8 
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Во членот 335 став (3) првата реченица се менува и гласи: „Ако акциите кои се стекнати 
според ставот (1) од овој член не се отуѓат и истите претходно се понудени за продажба во 
рокот од ставот (2) на овој член, но продажбата не била успешна, односно никој не се 
јавил да ги купи, тогаш акциите кои се стекнати според ставот (1) од овој член без 
одлагање треба да бидат поништени." 

Член 9 

Во членот 384 став (7) и членот 504 став (3) зборовите: "меѓународните сметководствени 
стандарди и" се бришат. 

Член 10 

По членот 415 се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а Служба за внатрешна ревизија" и четири 
нови члена 415-а, 415-б, 415-в и 415-г, кои гласат: 

„Член 415-а 

(1) Органот на надзор на акционерското друштво кое е голем трговец согласно со 
одредбите на овој закон, како и на друштво чии акции котираат на берза, односно 
друштво кое согласно со Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за 
известување, е должен да организира служба за внатрешна ревизија, како независна 
организациска единица во друштвото. 

(2) Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите 
организациски единици на друштвото, како и одговорноста и условите за назначување на 
раководителот на службата за внатрешна ревизија ги уредува органот на надзор. 

(3) Службата за внатрешна ревизија врши постојана и целосна ревизија на законитоста, 
правилноста и ажурноста на работењето на друштвото преку:  
1) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;  
2) оцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;  
3) оцена на поставеноста на информатичкиот систем;  
4) оцена на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи;  
5) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со 
прописите и  
6) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите на друштвото. 

(4) Службата за внатрешна ревизија ги спроведува своите активности во согласност со 
принципите и стандардите за внатрешна ревизија и политиката и процедурите за 
работење на службата. 

(5) Лицата вработени во службата за внатрешна ревизија извршуваат работи само на 
службата. 
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(6) Вработените во друштвото се должни на лицата кои се вработени во службата за 
внатрешна ревизија да им овозможат увид во документацијата со која располагаат и да 
им ги дадат сите потребни информации. 

Член 415-б 

(1) Службата за внатрешна ревизија изготвува годишен план за работа што го одобрува 
органот на надзор. 

(2) Во планот од ставот (1) на овој член задолжително се наведува предметот на ревизија 
со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на 
контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на 
контролите. 

Член 415-в 

(1) Службата за внатрешна ревизија е должна за своето работење да изработи 
полугодишен и годишен извештај и да ги достави до органот на надзор и до органот на 
управување. 

(2) Полугодишниот и годишниот извештај од ставот (1) на овој член содржат:  
1) опис на извршените ревизии на работењето на друштвото;  
2) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;  
3) наоди и предложени мерки на службата за внатрешна ревизија и  
4) оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на службата за внатрешна 
ревизија. 

(3) Годишниот извештај од ставот (1) на овој член содржи и:  
1) оцена на реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа;  
2) оцена за планираното време за контрола и евентуалното отстапување и  
3) информации за извршени други активности. 

(4) Органот на надзор е должен да го достави годишниот извештај на службата за 
внатрешна ревизија до собранието на друштвото. 

Член 415-г 

Службата за внатрешна ревизија е должна веднаш да ги извести органот на надзор и 
органот на управување доколку во текот на контролата утврди:  
1) непочитување на стандардите за управување со ризиците поради што постои можност 
за нарушување на ликвидноста или солвентноста на друштвото и  
2) дека органот на управување не ги почитува прописите и општите акти и интерните 
процедури на друштвото." 
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Член 11 

Во членот 421 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Нова одлука за зголемување на основната главнина може да биде донесена само ако 
претходното зголемување на основната главнина е извршено и запишано во трговскиот 
регистар и кај депозитарот на хартии од вредност." 

Член 12 

Во членот 423 ставовите (3), (4) и (5) се бришат. 

Член 13 

Во членот 427 ставот (2) се брише. 

Член 14 

Во членот 439 ставот (2) се менува и гласи:  
„Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на друштвото мора да е 
заснована на последната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за која 
ревизорот изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во 
прашање објективноста на годишната сметка, како и на годишниот извештај за работата 
на друштвото во претходната деловна година, одобрени од собранието." 

Член 15 

Во членот 440 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Добивката може да биде претворена во основна главнина само откако друштвото ќе 
издвои задолжителна општа резерва согласно со членот 485 од овој закон." 

Член 16 

Во членот 441 став (2) точката 1 се менува и гласи:  
„1) годишната сметка ревидирана од страна на овластен ревизор за кој ревизорот изразил 
мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање 
објективноста на годишната сметка;". 

Точката 4) се менува и гласи:  
„4) изјава потпишана од претседателот на одборот на директори, односно од 
претседателот на управниот одбор со која гарантира дека според годишната сметка или 
финансискиот извештај што е земен како основа за зголемување на основната главнина за 
која овластениот ревизор изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја 
доведува во прашање објективноста на годишната сметка, до денот на поднесувањето на 
пријавата за упис во трговскиот регистар на зголемувањето на основната главнина, не 
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дошло до намалување на имотот на друштвото, кое би било пречка за зголемување на 
основната главнина со средства од друштвото, ако за зголемувањето би се одлучувало на 
денот на поднесувањето на пријавата." 

 

 

Член 17 

Членот 469 се менува и гласи:  
"(1) Секој трговец има обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон 
и со прописите за сметководство и:  
1) секој голем и среден трговец, трговците определени со закон, како и трговците кои 
вршат банкарски дејности, дејности на осигурување, трговците кои котираат на берза, 
како и трговците чии финансиски извештаи влегуваат во консолидирани финансиски 
извештаи на претходно наведените трговци имаат обврска да водат сметководство во 
согласност со усвоените меѓународните стандарди за финансиско известување објавени 
во "Службен весник на Република Македонија" и  
2) другите трговци имаат обврска да водат сметководство во согласност со меѓународните 
стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти. 

(2) Меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за 
финансиско известување за мали и средни субјекти се ажурираат на годишна основа за да 
бидат усогласени со тековните стандарди, така како што се дополнети, изменети или 
усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди. 

(3) Одредбите на овој закон во однос на водењето на сметководството, класифицирањето 
на трговците, трговските книги, годишните сметки и финансиските извештаи соодветно се 
применуваат и на правните лица со седиште во Република Македонија што вршат дејност 
одредена со Националната класификација на дејностите, кои не се сметаат за трговци во 
согласност со овој закон и со други прописи, ако со друг закон поинаку не е определено. 

(4) Одредбите од овој закон со кои е уредено водењето сметководство, трговски книги и 
годишни сметки се применуваат и на трговецот поединец и на другите физички лица кои 
вршат дејност, ако со друг закон поинаку не е определено. 

(5) Министерот за финансии ќе го пропише начинот на водењето сметководството од 
ставот (1) на овој член со посебни прописи. 

(6) Министерот за финансии поблиску ги пропишува начинот и условите за поднесување 
на годишна сметка во електронска форма." 

Член 18 
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Во членот 470 став (5) точката 2 се менува и гласи:  
„2) годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или". 

Член 19 

Во членот 476 став (2) зборовите: "ставови (2) и (3)" се заменуваат со зборовите: "став (1) 
точка 1". 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Годишната сметка вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки 
белешки. Финансиските извештаи вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, 
извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите 
сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со 
Меѓународните стандарди за финансиско известување од членот 469 став (1) точка 1 на 
овој закон." 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
"(6) Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година 
и кои се подготвени согласно со одредбите на овој закон и со прописите за сметководство 
треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, 
расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната 
година." 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 

Член 20 

Во членот 477 став (6) зборовите: „ставови (2) и (3)" се заменуваат со зборовите: " став (1) 
точка 1". 

Член 21 

Во членот 478 ставот (2) се брише. 

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:  
"(2) Друштвото е должно да има ревизорско мислење на финансиските извештаи 
најдоцна еден месец пред одржувањето на собирот на содружниците, односно 
собранието." 

Член 22 

Во членот 479 став (5) зборот „може" се заменува со зборовите: „е должен". 

Член 23 
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Членот 481 се менува и гласи:  
"За целите на распоредување на добивката, трговците кои го водат сметководството 
според членот 469 став (1) од овој закон, го утврдуваат својот финансиски резултат во 
согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување, меѓународните 
стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти и во согласност со овој 
закон." 

Член 24 

Во членот 489 став (1) зборовите: „потврдени од овластен ревизор на друштвото" се 
заменуваат со зборовите: „ревидирани од страна на овластен ревизор". 

Член 25 

По членот 537 се додава нова глава Десетта-а глава - Прекугранично спојување со 
друштва од Европската унија и 14 нови члена 537-а, 537-б, 537-в, 537-г, 537-д, 537-ѓ, 537-е, 
537-ж, 537-з, 537-ѕ, 537-и, 537-ј, 537-к и 537-л, кои гласат: 

„Член 537-а 

Делокруг на примена 

Одредбите на оваа глава се применуваат кога се врши прекугранично спојување на 
акционерски друштва или на друштва со ограничена одговорност основани во согласност 
со одредбите од овој закон и запишани во трговскиот регистар (македонски друштва) со 
друштва во кои одговорноста на содружниците е ограничена, на кои се применува право 
на друга држава членка на Европската унија и имаат регистрирано седиште, централна 
управа или главно место на вршење на нивната дејност во држава членка на Европската 
унија (друштва од Европската унија). 

Член 537-б 

Поим 

(1) Освен ако со овој закон поинаку не е определено, прекугранично спојување е постапка 
во која:  
1) едно или повеќе друштва се присоединуваат (друштво/а што се присоединува/ат) кон 
друго друштво (друштво што презема) со пренос на целокупниот имот и на обврските на 
друштвото кое се присоединува без да се спроведе негова ликвидација во замена за 
издавање на удели, акции и други хартии од вредност од основната главнина, на 
друштвото што презема на содружниците на друштвото што се присоединува и ако е 
можно разлика во пари што не надминува 10% од номиналната вредност, или во 
недостаток на номинална вредност, 10% од сметководствената вредност на примените 
удели, акции или други хартии од вредност;  
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2) две или повеќе друштва се спојуваат без да се спроведе ликвидација, со основање на 
едно ново друштво - корисник на кое преминува целокупниот имот и обврските на 
друштвата што се спојуваат, во замена за уделите, акциите, односно други хартии од 
вредност во основната главнина на новото друштво - корисник и ако е можно разлика во 
пари којашто не надминува 10% од номиналната вредност, или во недостаток на 
номинална вредност, 10% од сметководствената вредност на примените удели, акции или 
други хартии од вредност или  
3) се врши универзален пренос на имотот и на обврските на едно друштво без да се 
спроведе негова ликвидација, на друштво коешто ги има сите или најмалку 90% од сите 
негови удели, акции, односно хартии од вредност. 

(2) Во постапката на прекугранично спојување од ставот (2) на овој член мора да 
учествуваат најмалку едно македонско друштво и едно друштво од Европската унија. 

Член 537-в 

Дополнителни одредби што се однесуваат на делокругот на примена на одредбите за 
прекугранично спојување на друштва 

(1) Одредбите од членот 537-б став (1) од овој закон се применуваат и во случај кога 
законот на државата членка кој се применува на друштвото од Европската унија кое 
прекугранично се спојува со македонско друштво овозможува исплатата во готово од 
членот 537-б став (1) точки 1 и 2 на овој закон да биде поголема од 10% од номиналната 
вредност на уделите, акциите или хартиите од вредност што го претставуваат капиталот 
на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување, или ако немаат номинална 
вредност, тогаш поголема од 10% од нивната сметководствена вредност. 

(2) Одредбите за прекугранично спојување на овој закон не се применуваат на задруги. 

(3) Одредбите на овој закон не се применуваат на прекуграничните спојувања на друштва 
за управување со инвестициски фондови, односно друштва кои вршат здружување на 
парични средства наменети за инвестирање прибрани од домашни или странски физички 
или правни лица преку јавен повик или приватна понуда, односно кои работат врз основа 
на распределба на ризик и располагаат со удели кои, на барање на имателите, повторно 
се откупуваат или се исплаќаат, директно или индиректно, од активата на тоа друштво. 

Член 537-г 

Други услови за прекугранични спојувања 

(1) Прекугранично спојување со друштво кое припаѓа на држава која е членка на 
Европската унија е можно само ако со законот на државата членка на Европската унија кој 
важи за тоа друштво се дозволува прекугранично спојување спрема формата на 
друштвата кои се спојуваат. 
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(2) Надлежен орган може да се спротивстави на секое прекугранично спојување доколку е 
тоа во спротивност со законите и другите прописи за заштита на конкуренцијата и јавниот 
интерес определен со закон. 

(3) Доколку со закон и друг пропис за определена статусна измена се бара претходно 
мислење или одобрение од надлежен орган истото е услов за да се спроведе и постапката 
на прекугранично спојување согласно со одредбите на овој закон. 

Член 537-д 

Заеднички предлог со услови за прекугранично спојување 

(1) Органот на управување на македонското друштво што учествува во прекуграничното 
спојување, исто како и органите на управување на останатите друштва кои учествуваат во 
прекуграничното спојување, донесува заеднички предлог со услови за прекугранично 
спојување (во натамошниот текст: предлог со услови). 

(2) Предлогот со услови од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:  
1) формата, фирмата и регистрираното седиште на друштвата што учествуваат во 
спојувањето и на друштвото што настанува со прекугранично спојување;  
2) соодносот според кој ќе се врши размена на уделите, акциите, односно хартиите од 
вредност во друштвото кое произлегува од спојувањето и износот кој ќе се исплати во 
готовина, ако тоа е случај;  
3) начинот на распределба на уделите, акциите, односно хартиите од вредност кои ја 
претставуваат основната главнина на друштвото кое произлегува од прекуграничното 
спојување;  
4) последиците од прекуграничното спојување по вработените;  
5) датумот од кога имателите на удели, хартии од вредност или акции што ја сочинуваат 
основната главнина на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување ќе 
можат да остварат право на учество во добивката вклучувајќи ги и сите посебни околности 
кои се од значење за остварување на тоа право;  
6) датумот од кога трансакциите на друштвата што учествуваат во спојувањето се сметаат 
од сметководствени причини, како трансакции на друштвото кое произлегува од 
прекуграничното спојување;  
7) права или ограничувања кои произлегуваат од акциите или други хартии од вредност 
во друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување кои треба да се распределат 
на имателите на акции или други хартии од вредност во друштвото кое се присоединува, 
односно се спојува, а кои даваат посебни права, наметнуваат ограничувања или 
предвидуваат други мерки кои ги засегаат истите;  
8) секоја посебна поволност која им се дава на ревизорите кои го разгледуваат предлогот 
со условите за прекуграничното спојување, на член на органот на управување или на 
органот на надзор, односно на контролорот на друштвата што учествуваат во 
спојувањето;  
9) статутот, односно договорот за друштвото кое произлегува од прекуграничното 
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спојување;  
10) информација за постапките согласно со кои вработените ќе учествуваат во управување 
со друштвото;  
11) информација за процената на имотот и на обврските што се пренесуваат на друштвото 
кое произлегува од прекуграничното спојување и  
12) датумите на сметките што се искористени за подготовка на предлогот со услови за 
прекугранично спојување кај секое од друштвата кои се спојуваат. 

(3) Предлогот со условите покрај податоците од ставот (1) на овој член може да содржи и 
некои од податоците пропишани со членот 520 став (2) од овој закон. 

(4) Во случај на прекугранично спојување со друштво во кое сите акции ги има друштвото 
што презема, предлогот со условите не мора да ги содржи податоците од ставот (2) точки 
2, 3 и 5 на овој член. 

Член 537-ѓ 

Објавување на предлогот со условите за прекугранично спојување 

(1) Предлогот со условите на македонското друштво се објавуваат на официјалната 
интернет страница на Централниот регистар во „Службен весник на Република 
Македонија" и на интернет страницата на друштвото ако има таква, најдоцна еден месец 
пред денот на состанокот на собирот на содружниците, односно на седница на 
собранието на друштвото на кои ќе се одлучи дали ќе се прифати или ќе се отфрли 
предлогот со условите. 

(2) Покрај предлогот со условите, друштвото од ставот (1) на овој член е должно да ги 
објави и следниве податоци:  
1) формата, називот и регистрираното седиште на секое друштво што учествува во 
спојувањето;  
2) регистарот во кој е запишано секое од друштвата што се спојуваат и нивниот 
регистарски број на упис и  
3) за секое друштво што учествува во спојувањето се објавуваат условите под кои 
малцинските содружници ги остваруваат своите права, намирувањето на обврските 
спрема доверителите и адресата каде што може да се добие целосна и бесплатна 
информација за истото. 

(3) Централниот регистар му издава потврда на друштвото дека е извршено објавување на 
неговата интернет страница согласно со ставот (1) на овој член. Трошоците за 
објавувањето ги сноси друштвото и тие не можат да бидат повисоки од 
административните трошоци на Централниот регистар за објава на истите. 

Член 537-е 
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Извештај за прекугранично спојување на органот на управување 

(1) Органот на управување на македонското друштво кое прекугранично се спојува, покрај 
предлогот со условите составува и извештај за прекугранично спојување во кој се 
образложуваат и оправдуваат правните и економските аспекти на прекуграничното 
спојување и се објаснуваат последиците и влијанието на тоа спојување врз содружниците, 
доверителите и вработените. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се става на увид на содружниците и на 
вработените лично или на нивните претставници ако ги има и се објавува на интернет 
страницата на друштвото ако има таква, во рок кој не може да биде пократок од еден 
месец пред датумот на одржување на состанок на собирот на содружниците, односно 
одржување на седница на собранието на друштвото на која ќе се одлучува за прифаќање 
или отфрлање на предлогот со условите. 

(3) Доколку друштвото од ставот (1) на овој член, за време додека тече рокот од ставот (2) 
од овој член, добие мислење од претставниците на своите вработени или кога нема 
такви, мислење од некој вработен, кон извештајот ќе ги приложи и тие мислења. 

Член 537-ж 

Извештај на овластен ревизор за предлог со условите 

(1) Предлогот со условите задолжително се прегледува од еден или повеќе овластени 
ревизори кој/и за тоа подготвува/ат извештај. Овластените ревизори се назначуваат од 
органот на надзор на македонското друштво кое учествува во прекуграничното спојување. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член на предлог или врз основа на заедничка одлука 
од органите на управување на сите друштва кои учествуваат во спојувањето, судот може 
да назначи заеднички ревизор/и кои ќе изврши/ат ревизија на предлогот со условите кај 
сите друштва кои се спојуваат прекугранично. Органите на управување кај секое од 
друштвата кои учествуваат во прекуграничното спојување можат да назначат еден или 
повеќе заеднички ревизори или други независни стручни лица согласно со законите на 
некоја од земјите членки на Европската унија на која припаѓа некое од друштвата, кои ќе 
ги прегледаат предлозите со условите на секое од друштвата и ќе подготват еден збирен 
извештај за сите друштва. 

(3) Испитувањето на предлогот со условите не мора да го прегледа/ат ревизор/и ако така 
одлучат сите содружници, односно акционери во секое од друштвата што учествуваат во 
прекуграничното спојување. 

(4) Извештајот за извршената ревизија на предлогот со условите мора да го содржи 
мислењето на ревизорите за тоа дали соодносот на размената на акциите, односно на 
уделите е правичен и разумен. Во изјавата, ревизорите мораат да наведат:  
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1) кој метод, односно кои методи биле употребени за да се процени предложениот 
сооднос на размена на акциите, односно на уделите;  
2) дали користениот метод, односно методи се соодветни за размената и каков сооднос 
на размена би настанал со употреба на различни методи и која е релативната важност на 
секој од методите што се користени при утврдувањето на соодносот на размена и  
3) кои отежнителни околности, ако ги имало, се јавиле при процената и при вршењето на 
ревизијата. 

(5) Секој од овластените ревизори има право од органите на управување да бара да му се 
достават информации и документи потребни за ревизија на предлогот со условите. 

(6) Извештајот од ставот (4) на овој член ревизорот го доставува до друштвото кое го става 
на увид на содружниците и на вработените лично или на нивните претставници ако ги има 
во рок кој не може да биде пократок од еден месец пред датумот на одржување на 
состанок на собирот на содружниците, односно одржување на седница на собранието на 
друштвото на која ќе се одлучува за прифаќање или отфрлање на предлогот со условите. 

Член 537-з 

Донесување одлука за одобрување на предлогот со условите 

(1) На седницата на собранието на друштвото, односно на состанокот на собирот на 
содружниците свикани на начин како што е пропишано со овој закон, откако ќе го 
разгледаат извештајот од членот 537-е и извештајот од членот 537-ж на овој закон, 
акционерите, односно содружниците донесуваат одлука за усвојување или за отфрлање 
на предлогот со условите за прекугранично спојување. 

(2) Предлогот со условите стануваат полноважни откако собирот на содружниците, 
односно собранието на сите друштва што учествуваат во прекуграничното спојување ќе 
донесе одлука за нивно усвојување. 

(3) Одлуката од ставот (2) на овој член за усвојување на предлогот со условите се донесува 
со мнозинство кое е потребно за донесување на одлука за измена на договорот за 
друштвото, односно на статутот на друштвото во согласност со овој закон, со договорот, 
односно статутот на друштвото. 

(4) Одлуката од ставот (2) на овој член се смета за одлука за прекугранично спојување. 

(5) Содружниците, односно акционерите заедно со одлуката за прекугранично спојување 
од ставот (2) на овој член истовремено донесуваат и одлука за измена на договорот за 
друштвото, односно за измена на статутот, односно одлука за усвојување на договорот, 
односно статутот за друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување. 
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(6) На состанокот на собирот на содружниците, односно на седницата на собранието на 
која е донесена одлуката од ставот (2) на овој член се води записник од страна на нотар 
кој по завршувањето на состанокот, односно седницата го заверува записникот и одлуката 
од ставот (2) на овој член. 

(7) Одобрување на прекуграничното спојување на состанок на собир на содружници, 
односно на седница на собранието не е потребна кај друштвото кое презема во 
прекуграничното спојување доколку се исполнети следниве услови:  
1) друштвото кое презема го извршило објавувањето во согласност со членот 537-д на 
овој закон најмалку еден месец пред датумот на кој требало да се одржи состанокот на 
собирот на содружници, односно седница на собранието на друштвото кое се 
присоединува и кое треба да одлучи за прифаќање на предлогот со условите за 
прекугранично спојување и  
2) најмалку еден месец пред датумот од точката 1 на овој став на сите содружници во 
друштвата кои се присоединуваат им било овозможено да ги прегледаат следниве 
документи:  
- предлогот со условите на прекуграничното спојување,  
- годишните сметки и годишните финансиски извештаи на друштвата кои се спојуваат 
прекугранично за последните три години,  
- годишна сметка на друштвото заклучно со рок кој е утврден во предлогот со условите, а 
кој не може да биде пократок од три месеци од денот на донесувањето на предлогот со 
условите во случај кога годишната сметка за последната деловна година не е постара од 
шест месеци и  
- извештајот од членот 537-е и извештајот од членот 537-ж на овој закон. 

(8) По донесувањето на одлука за одобрување на предлогот со условите за прекугранично 
спојување, трговското друштво кое се спојува до Централниот регистар поднесува барање 
за издавање потврда за претспојување на трговското друштво и со барањето ќе ги 
приложи сите акти и документи со информација за преземени дејствија кои претходат на 
спојувањето. 

(9) Централниот регистар ја издава потврдата од ставот (8) на овој член во рок од три дена 
од денот кога е примена комплетната документација заедно со барањето. 

(10) Во случај кога законот на држава членка на Европската унија кој се применува на 
друштво кое прекугранично се спојува со македонско друштво нема пропишано постапка 
за надзор и измена на соодносот за размена на акциите, уделите или други хартии од 
вредност, или нема пропишано постапка за надоместок на малцинските акционери, 
односно содружници, кои се изјасниле дека не сакаат за нивните акции или удели во 
друштвата што се спојуваат прекугранично да преземат акции, удели и други хартии од 
вредност во друштвото што презема, односно новото друштво корисник, одредбите од 
членот 531 или 535 на овој закон ќе се применуваат на македонското друштво кое 
презема, односно кое станува ново друштво корисник со прекуграничното спојување, 
само ако другите друштва што се спојуваат со него при донесувањето на одлуката за 
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прекугранично спојување од ставот (2) на овој член недвосмислено се согласиле со 
можноста акционерите, односно содружниците во македонското друштво да поведат 
постапка пред суд согласно со одредбите од членот 531 или 535 на овој закон. 

(11) Во случај кога е поднесен предлог до судот согласно со членот 531 или 535 од овој 
закон, Централниот регистар може да ја издаде потврдата за претспојување со забелешка 
дека постапката за остварување на правата од членот 531 или 535 на овој закон е во тек. 
Одлуката која ќе се донесе во постапката на примена на членот 531 или 535 од овој закон 
е обврзувачка за друштвото што ќе произлезе од прекуграничното спојување, како и за 
сите негови содружници. 

(12) На правата на содружниците, односно акционерите и на соодносот за размена на 
удели, акции или други хартии од вредност се применуваат одредбите од членот 531 или 
535 на овој закон. 

Член 537-ѕ 

Судско утврдување на законитоста на прекугранично спојување 

(1) Судот ја утврдува законитоста на прекуграничното спојување на друштва согласно со 
одредбите на овој закон во итна постапка. 

(2) Органот на управување на македонското друштво поднесува барање за законитоста на 
прекуграничното спојување до судот надлежен според местото на неговото регистрирано 
седиште во рок од шест месеци од денот кога е донесена потврдата од членот 537-з став 
(9) на овој закон. 

(3) Покрај барањето и потврдата од ставот (2) на овој член, органот на управување на 
македонското друштво до судот го доставува и предлогот со условите, извештајот од 
членот 537-е, извештајот од членот 537-ж, освен кога таков согласно со членот 537-ж став 
(3) од овој закон не е подготвен, потврдата од членот 537-ѓ став (3), записникот од членот 
537-з став (6), потврдата за претспојување од членот 537-ѕ став (9) на овој закон, како и 
други документи од значење за прекуграничното спојување кои на барање на судот треба 
да му се достават од друштвото. 

(4) Судот по разгледувањето на преземените дејства и документите од ставот (3) на овој 
член, донесува решение со кое утврдува дека дејствијата за прекугранично спојување на 
друштвото од ставот (1) на овој член се законито спроведени и дека предлогот со 
условите се усвоени под исти услови во сите друштва. 

Член 537-и 

Упис во трговскиот регистар на друштвото од извршеното прекугранично спојување 
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(1) Органот на управување кај друштвото кое по извршеното прекугранично спојување ќе 
има седиште во Република Македонија поднесува пријава за упис во трговскиот регистар 
до Централниот регистар согласно со одредбите на овој закон, Законот за едношалтерски 
систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица и 
прописите за едношалтерски систем. 

(2) Централниот регистар издава решение за упис врз основа на поднесената пријава од 
ставот (1) на овој член, откако решението на судот од членот 537-ѕ став (4) на овој закон 
станало правосилно. 

(3) Заедно со пријавата, органот на управување ги приложува и следниве документи:  
1) препис од предлогот со услови од членот 537-д на овој закон;  
2) извештајот од членот 537-е став (1) на овој закон;  
3) извештајот од членот 537-ж став (1) на овој закон, освен кога таков не се бара согласно 
со членот 537-ж став (3) од овој закон;  
4) записникот од членот 537-з став (6) на овој закон;  
5) решението на судот од членот 537-ѕ став (4) на овој закон;  
6) договорот за друштвото, односно статутот и каде што тоа е случај и препис од измена 
на договор за друштвото, односно измена на статутот и од одлуката за нивно усвојување 
согласно со членот 537-з став (5) од овој закон, со пречистен текст од договорот, односно 
статутот на друштвото;  
7) список на вработените кои преминуваат во друштвото што презема или во новото 
друштво - корисник;  
8) одобрение од државен, односно од друг надлежен орган ако е тоа пропишано со закон 
согласно со членот 537-г став (3) од овој закон;  
9) изјава на управителот, односно на членовите на органите на управување на друштвото 
според членот 32 став (3) од овој закон и  
10) одлука за избор на управител, членови на орган на управување и членови на органот 
на надзор кога не се назначени во статутот, односно во договорот за друштвото. 

(4) Сите правни последици од прекуграничното спојување настануваат од моментот кога 
Централниот регистар ќе го издаде решението за упис од ставот (2) на овој член. 

(5) Централниот регистар при издавањето на решението за упис од ставот (2) на овој член 
го брише од трговскиот регистар македонското друштво кое престанува да постои поради 
негово присоединување, односно спојување со друштвото кое произлегува од 
прекуграничното спојување. 

(6) Друштвото кое произлегло од прекуграничното спојување и е запишано во трговскиот 
регистар согласно со одредбите на овој член, не може да се прогласи за ништовно. По 
уписот во трговскиот регистар, недостатоците во постапката на прекуграничното 
спојување не влијаат на полноважноста на тоа спојување, а истите можат да се пријават 
до надлежните органи согласно со одредбите од членовите 529, 530,  
531 и 535 на овој закон. 
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Член 537-ј 

Упис во регистарот 

Централниот регистар веднаш го известува регистарот на државата членка на Европската 
унија каде што се запишани друштвата кои се спојуваат за секој упис на друштво што 
настанува со прекуграничното спојување заради спроведување на бришењето на стариот 
упис во тие регистри. 

Член 537-к 

Последици од прекуграничното спојување 

(1) Прекуграничното спојување од членот 537-б став (1) точки 1 и 3 на овој закон ги има 
следниве правни последици по правниот субјективитет на друштвата кои учествувале во 
тоа спојување од моментот кога Централниот регистар ќе го издаде решението за уписот 
од членот 537-и став (2) на овој закон:  
1) целиот имот, права и обврски на присоединетото друштво се пренесува на друштвото 
кое презема; 
2) содружниците, односно акционерите на присоединетото друштво стануваат акционери, 
односно содружници во друштвото што презема и  
3) присоединетото друштво престанува да постои. 

(2) Прекуграничното спојување од членот 537-б став (1) точка 2 на овој закон ги има 
следниве правни последици по правниот субјективитет на друштвата кои учествувале во 
тоа спојување од моментот кога Централниот регистар ќе го издаде решението за уписот 
од членот 537-и став (2) на овој закон:  
1) имотот, правата и обврските на друштвата што се спојуваат се пренесува на новото 
друштво корисник;  
2) содружниците, односно акционерите на друштвата кои се спојуваат стануваат 
акционери, односно содружници во новото друштво корисник и  
3) друштвата што се спојуваат престануваат да постојат. 

(3) Правата и обврските кои ги имаат друштвата кои учествуваат во прекугранични 
спојувања и кои се настанати врз основа на постоечки договори за работа или работни 
односи кои се засновани и постојат до моментот на издавање на решението за уписот од 
членот 537-и став (2) на овој закон се пренесуваат на друштвото кое произлегло од 
прекуграничното спојување. 

(4) Акциите на друштвото што презема не можат да се разменуваат со акциите на 
друштвото кое се присоединува, кога нив ги поседува друштвото што презема или кое 
било друго лице кое настапува во свое име, но за сметка на друштвото кое презема. 

Член 537-л 
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Посебни услови кај прекуграничното спојување 

(1) При прекугранично спојување кога друштвото кое презема истовремено ги поседува 
сите акции и други хартии од вредност кои даваат право на глас на собранието во 
друштвото кое се присоединува кон него, одредбите од членовите 537-д став (2) точки 2, 3 
и 6, 537-ж и 537-к став (1) точка 2 на овој закон не се применуваат. 

(2) Одредбите од членот 537-з став (1) на овој закон нема да се применуваат спрема 
друштвото/ата кое/кои се присоединува/ат, ако друштвото кое ги презема истовремено 
ги поседува сите акции и други хартии од вредност кои даваат право на глас во 
собранието на тоа/тие друштво/а." 

Член 26 

По членот 605 се додаваат нов член 605-а, кој гласи: 

„Член 605-а 

(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштво, ако акциите стекнати согласно со членот 335 став (1) од овој закон 
претходно не биле понудени за продажба во рокот од членот 335 став (2) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на одговорното лице во друштвото од ставот (1) на овој член. 

Член 27 

Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштвото кое нема да организира служба за внатрешна ревизија како 
независна организациска единица во друштвото согласно со членот 10 од овој закон со 
кој се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а Служба за внатрешна ревизија" и четири нови члена 
415-а, 415-б, 415-в и 415-г. 

Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на секој член на органот на надзор на друштвото, ако не донел одлука со која 
е организирана служба за внатрешна ревизија како независна организациска единица во 
друштвото согласно со членот 10 од овој закон со кој се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а 
Служба за внатрешна ревизија" и четири нови члена 415-а, 415-б, 415-в и 415-г. 

Член 28 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 29 

Одредбите од членот 1 став (2) на овој закон со кој се менува членот 29 став (6), за 
поднесување на изјава во електронска форма преку едношалтерскиот систем ќе се 
применуваат од денот кога Централниот регистар на Република Македонија ќе започне да 
го применува електронскиот потпис преку едношалтерскиот систем согласно со Законот 
за податоците во електронски облик и електронски потпис и прописите за едношалтерски 
систем. 

Одредбите од членот 2 на овој закон со кој се додаваат два нови члена 29-а и 29-б, ќе се 
применуваат од денот кога Централниот регистар ќе го пушти во функција електронскиот 
систем за водење на регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат со 
трговски друштва во Република Македонија. 

Член 30 

Одредбите од членот 17 на овој закон со кој менува членот 469, кои се однесуваат на 
примена на меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни 
субјекти, ќе се применуваат по објавувањето на меѓународните стандарди за финансиско 
известување за мали и средни субјекти во "Службен весник на Република Македонија". 

До објавувањето на меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и 
средни субјекти трговците од членот 469 став (1) точка 2 на овој закон имаат обврска да 
водат сметководство во согласност со овој закон и со прописите за сметководство 
донесени врз основа на овој закон. 

Член 31 

Одредбите од членот 10 на овој закон со кој се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а Служба за 
внатрешна ревизија" и четири нови члена 415-а, 415-б, 415-в и 415-г ќе започнат да се 
применуваат од 1 јануари 2011 година. 

Член 32 

Одредбите од членот 5 на овој закон со кој се менува членот 284 став (1) за издавање 
обврзници кои обезбедуваат право на првенство на купување акции што друштвото ги 
издава ќе започнат да се применуваат од денот кога Република Македонија ќе стекне 
статус на полноправен член во Европската унија. 

Член 33 

Одредбите од членот 434 на овој закон за остварување на правото на првенство од страна 
на акционерите при условно зголемување на основната главнина ќе започнат да се 
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применуваат од денот кога Република Македонија ќе стекне статус на полноправен член 
во Европската унија. 

Член 34 

Одредбите од членот 25 на овој закон со кои се уредува прекуграничното спојување со 
друштва од Европската унија ќе започнат да се применуваат од денот кога Република 
Македонија ќе стекне статус на полноправен член во Европската унија. 

Член 35 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

 


