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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.70 од 16.05.2013 година) 

Член 1 

Во Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија” број 
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12), членот 18-а се менува и 
гласи: 

„Член 18 -а 

(1) Поднесувањето на пријавата за упис од членот 14 став (1), прилозите од членовите 14 
став (3), 16 став (5) и 18 став (2), пријавата за упис на пренесување фирма од членот 16 
став (5) и пријавата за бришење на уписот од членот 18 став (2) од овој закон може да се 
врши и 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. 

(2) Потписот на трговецот поединец од членот 14 став (3) точка 1 од овој закон не се 
заверува на нотар ако се поднесува како прилог преку Системот за е-регистрација, 
потпишан со сопствен електронски потпис или преку регистрациониот агент. 

(3) Договорот за пренос на фирмата од членот 16 став (5) точка 1 од овој закон 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.” 

Член 2 

Во членот 32 ставот (6) се менува и гласи:  
„Изјавата од ставовите (2) и (3) на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува како 
прилог преку Системот за е-регистрација потпишана со сопствен електронски потпис или 
преку регистрационен агент.” 

Член 3 

Во членот 65 ставот (3) се менува и гласи:  
„Потписот од ставот (2) на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува како прилог 
преку Системот за е-регистрација потпишан со сопствен електронски потпис или преку 
регистрациониот агент.” 
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Член 4 

Во членот 78 ставот (4) се менува и гласи:  
„Пријавата и прилозите од ставот (3) на овој член не се заверуваат кај нотар доколку се 
поднесуваат преку Системот за е-регистрација лично потпишани со електронски потпис 
или преку регистрационен агент.” 

Член 5 

Во членот 92 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  
„(4) Доколку пријавата се поднесува преку агент за регистрација преку Системот за е-
регистрација полномошното од ставот (3) на овој член не се заверува на нотар. 

(5) 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.“ 

Ставот (4) станува став (6). 

Член 6 

Во членот 93 ставот (5) се менува и гласи:  
„Прилозите од овој член можат да бидат поднесени и преку Системот за е-регистрација 
само во електронска форма потпишани со електронски потпис согласно со Законот за 
податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за едношалтерскиот 
систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.“ 

Член 7 

Во членот 112 ставот (3) се менува и гласи:  
„“По исклучок од ставот (2) на овој член потписите на содружниците на друштвото не се 
заверуваат кај нотар, доколку договорот се поднесува како прилог преку Системот е-
регистрација, во електронска форма, потпишан со електронски потпис од содружниците 
на договорот или преку регистрационен агент.“ 

Член 8 

Членот 150 се менува и гласи:  
„Командитното друштво се основа со договор за друштво во писмена форма и со 
заверени потписи на содружниците на договорот за друштвото кај нотар или во 
електронска форма потпишан со електронски потпис и од страна на содружниците на 
договорот за друштвото или заверен со електронски потпис на агентот за регистрација, 
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доколку договорот е прилог на пријава за упис на основање поднесена од 
регистрационен агент преку Системот за е-регистрација.” 

Член 9 

Во членот 170 ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и гласат:  
„(2) Ако друштвото го основа едно лице договорот за друштвото се заменува со изјава на 
основачот за основање на друштвото со ограничена одговорност (во натамошниот текст: 
изјава за основање на друштвото), во писмена форма или во електронска форма 
потпишана со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација. 

(3) Потписите на основачите на договорот за друштвото во писмена форма, односно 
потписот на основачот на изјавата за основање на друштвото во писмена форма се 
заверуваат кај нотар. Електронскиот потпис на секој од основачите на договорот за 
друштвото во електронска форма, односно електронскиот потпис на изјавата за основање 
на друштвото на основачот во електронска форма се дава согласно со Системот за е-
регистрација. 

(4) 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.“ 

Член 10 

Во членот 183 ставот (3) се менува и гласи:  
„Прилозите од ставот (1) на овој член можат да бидат поднесени 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.” 

Член 11 

Во членот 285 ставот (4) се менува и гласи:  
„Статутот од ставот (3) на овој член може да биде само во електронска форма потпишан 
со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација.” 

Член 12 

По членот 460-б се додава нов наслов и нов член 460-в, кои гласат: 

„Постапка за увид и истражување/контрола на трговските книги и активностите во 
друштвото 
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Член 460-в 

(1) Акционер или група на акционери кои имаат најмалку 10% од основната главнина на 
трговското друштво, врз основа на постоење сомневање за можни нерегуларности во 
водењето на трговските книги и активностите на трговското друштво, односно дека 
трговското друштво постапува спротивно на одредбите од Законот за трговските друштва, 
имаат право да бараат од органот на управување да свика собрание на трговското 
друштво на кое ќе се назначи овластен ревизор кој ќе изврши увид, ревизија, проверка, 
уверување или поврзани услуги во делокругот на активностите на трговското друштво за 
кои во барањето е изразено сомневање за постоење на можни нерегуларности. 

(2) Акционерите можат да бараат од надлежен суд да донесе одлука за назначување на 
овластен ревизор согласно со ставот (1) на овој член, доколку:  
1) собранието не се свика во рок од осум дена од поднесувањето на барањето од ставот 
(1) на овој член;  
2) собранието одбие да номинира овластен ревизор или  
3) собранието во рок 60 дена од поднесување на барањето од ставот (1) на овој член не 
донесе одлука за назначување на овластен ревизор. 

(3) Барањето до судот може да се поднесе во рок од 30 дена од истекот на роковите од 
ставот (2) точки 1 и 3 на овој закон, односно во рок од 30 дена од денот кога собранието 
одбило да назначи овластен ревизор. 

(4) Собранието, односно судот за целите од ставот (1) на овој член може да назначи 
овластен ревизор кој:  
1) со трговското друштво или акционерите од ставот (1) на овој член нема конфликт на 
интереси во смисла на Законот за ревизија и  
2) во последните три години не давал консултантски услуги на трговското друштво или 
акционерите од ставот (1) на овој член. 

(5) Трошоците за назначување и надоместок за овластениот ревизор паѓаат на товар на 
акционерите кои го барале назначувањето. Доколку по завршувањето на увидот, 
овластениот ревизор ќе утврди дека постојат нерегуларности во водењето на 
активностите (работењето) на трговското друштво, трошоците за назначување и 
надоместок за овластениот ревизор паѓаат на товар на трговското друштво. 

(6) Овластениот ревизор назначен согласно со одредбите од овој член изготвува извештај 
согласно со меѓународните стандарди за ревизија објавени во “Службен весник на 
Република Македонија“, истиот го доставува до подносителите на барањето од ставот (1) 
на овој член и до трговското друштво на кое се однесува барањето. Трговското друштво е 
должно да му овозможи увид во извештајот од овластениот ревизор на секој акционер и 
на друго лице кое има правен интерес, во седиштето на друштвото на начин и по постапка 
пропишана со членот 320 од овој закон. 
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(7) Правото за поднесување на барање за назначување на овластен ревизор согласно со 
ставот (1) на овој член може да се оствари во рок од една година од денот на сознавањето 
за постоење на можни нерегуларности во водењето на активностите на трговското 
друштво. 

(8) Ревизорот од ставот (1) на овој член нема право на пристап до податоци и информации 
кои се однесуваат на патенти, авторски права, интелектуална сопственост и друго.“ 

Член 13 

Во членот 477 став (4) зборовите: „Надоместокот за стварните (оперативните) трошоци за 
обврската се уредуваат договорно“ се бришат. 

По ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:  
„(5) По исклучок на ставот (4) на овој член годишната сметка во електронска форма може 
да се достави до Централниот регистар и до 15 март наредната година. 

(6) Надоместоците за поднесување на годишната сметка во роковите од ставовите (4) и (5) 
на овој член се утврдуваат со тарифата на Централниот регистар. 

(7) Трговците кои нема да ги достават податоците од годишната сметка во роковите од 
ставовите (4) и (5) на овој член, плаќаат посебен надоместок утврден со тарифата на 
Централниот регистар. 

(8) Податоците од годишната сметка составена и потпишана согласно со членот 476 
ставови (7) и (8) од овој закон, кои до Централниот регистар се доставуваат во 
електронска форма се потпишуваат со електронски потпис на сметководителот, односно 
овластениот сметководител кој ја составил годишната сметка или на законскиот застапник 
на трговецот. 

(9) Секој голем и среден трговец е должен да ја достави годишната сметка до 
Централниот регистар само во електронска форма.“ 

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (10), (11) , (12) и (13). 

Член 14 

Во членот 477-а став (1) зборовите: „став (5)“ се заменува со зборовите: „став (10)“. 

Во ставот (2) зборовите: „ставови (5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (9) и 
(10)“. 
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Член 15 

Во членот 552-а став (3) бројот “60“ се заменува со бројот “120“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Рокот предвиден во ставот (3) на овој член се однесува и на субјектите над кои веќе се 
поднесени предлози за стечај согласно со Законот за стечај, или предлози за ликвидација 
согласно со одредбите од овој закон.“ 

Член 16 

Во членот 598 став (1) точка 9 на крајот од реченицата бројот “(5)“ се заменува со бројот 
“(7)“. 

Во ставот (9) зборовите: „ставови (1), (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (1), 
(4), (5) и (9)“. 

Член 17 

Во членот 599 став (1) точка 6 зборовите: „член 477 став (1), (4) и (6)“ се заменуваат со 
зборовите: „членот 477 ставови (1), (4), (5), (8) и (12)“. 

Член 18 

Во целиот текст на Законот зборовите: “Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис“ се заменуваат со зборовите: “Систем за е-регистрација“. 

Во целиот текст на Законот зборовите: “агент за регистрација“ се заменуваат со 
зборовите: “регистрационен агент“. 

Член 19 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
изготви пречистен текст на Законот за трговските друштва. 

Член 20 

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

 


