База на закони www.pravdiko.mk

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.24 од 25.02.2011година)

Член 1
Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10 и 48/10), по членот 18 се додава нов член 18-а,
кој 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 на фирмата од членот
16 став (5) и пријавата за бришење на уписот од членот 18 став (2) на овој закон, може да
се врши и само во електронска форма 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.
(2) Потписот на трговецот поединец од членот 14 став (3) точка 1 на овој закон не се
заверува на нотар ако се поднесува како прилог потпишан со електронски потпис преку
едношалтерскиот систем.
(3) Договорот за пренос на фирмата од членот 16 став (5) точка 1 на овој закон може да
биде и само во електронска форма, ако е потпишан 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 2
Членот 2 се менува и гласи:
„ 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
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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 и изречена им е забрана за вршење
професија, дејност или должност, се додека траат правните последици од забраната." "
Член 3
Во членот 32 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Изјавата од ставовите (2) и (3) на овој член не се заверува кај нотар во случај кога се
поднесува во електронска форма преку едношалтерскиот систем 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 4
Во членот 36 по зборовите: „под условите и начинот утврдени со" се додаваат зборовите:
„овој закон и".
Член 5
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Податоците запишани во трговскиот регистар се објавуваат во целост на интернет
страницата на Централниот регистар на Република Македонија, освен во случај кога со
овој закон или со друг закон е пропишано податоците да се објавуваат делумно, да не се
објавуваат, или е определен друг начин на нивно објавување. Трошоците за објавувањето
паѓаат на товар на субјектот на уписот.
(2) Во случај кога судот донел правосилна одлука согласно со која треба да се изврши
упис, измена или бришење на податоци во трговскиот регистар, судот по службена
должност до Централниот регистар на Република Македонија ја доставува одлуката
заради нејзин упис во трговскиот регистар, односно заради објава на податоците од
истата на интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија, кога
тоа е определено со овој закон. Во објавата на интернет страницата на Централниот
регистар на Република Македонија се наведуваат актите врз основа на коишто е извршен
уписот и се наведува правото на увид на тие акти во трговскиот регистар.
(3) Субјектот на уписот може, на сопствен трошок и по сопствен избор, податоците
запишани во трговскиот регистар да ги објавува и во дневниот печат.
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(4) Трети лица можат да се повикуваат само на податоците за кои согласно со овој закон е
пропишано нивно објавување на интернет страницата на Централниот регистар на
Република Македонија од денот на нивното објавување.
(5) Трети лица можат да се повикуваат само на податоците за кои согласно овој закон е
пропишано нивно објавување во "Службен весник на Република Македонија" од денот на
нивното објавување.
(6) Централниот регистар на Република Македонија и „Службен весник на Република
Македонија" по потреба издаваат специјални изданија со податоци запишани во
трговскиот регистар.
(7) Кога со овој закон е утврдена обврската објавувањето да се врши во дневен весник,
објавувањето се врши во дневен весник што се дистрибуира на целата територија на
Република Македонија."
Член 6
Во членот 38 став (2) по зборовите: „Службен весник на Република Македонија" се
додаваат зборовите: „односно на интернет страницата на Централниот регистар на
Република Македонија".
Член 7
Во членот 65 ставот (3) се менува и гласи:
„Потписот од ставот (2) на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во
електронска форма согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис."
Член 8
Во членот 78 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Упис на прокура може да се врши и само во електронска форма 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 9
Во членот 79 став (2) точката се брише и се додаваат зборовите: „или се дава во
електронска форма потпишано со електронски потпис согласно со Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис."
Член 10
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Во членот 92 ставот (1) се менува и гласи:
„Постапката за упис во трговскиот регистар се поведува со поднесување пријава на
пропишан образец во којашто е содржано барањето за упис. Пријавата се поднесува од
овластен подносител во писмена форма или во електронска форма потпишана со
електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис и поднесена согласно Законот за едношалтерскиот систем и за
водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица."
Во ставот (3) зборовите: „заверено кај нотар, освен ако со овој закон поинаку не е
определено" се заменуваат со зборовите: „во писмена форма заверена кај нотар или
дадено во електронска форма потпишано со електронски потпис согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис".
Член 11
Во членот 93 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Прилозите од овој член можат да бидат поднесени и само во електронска форма
преку едношалтерскиот систем и потпишани со електронски потпис согласно со Законот
за податоците во електронски облик и електронски потпис."
Член 12
Во членот 108 ставот (2) се менува и гласи:
„Бришењето на уписот од трговскиот регистар Централниот регистар го објавува на
својата интернет страница. Одлуката од членот 107 на овој закон произведува правно
дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на нејзиното објавување."
Член 13
Во членот 109 став (3) зборовите: „со прибелешка во регистарската влошка и тоа ќе го
објави " се заменуваат со зборовите: „во регистарот од членот 29-б на овој закон".
Член 14
Во членот 112 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, потписите на содружниците на друштвото не се
заверуваат кај нотар, ако договорот за друштвото е во електронска форма потпишан со
електронски потпис од содружниците на договорот за друштвото согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис."
Член 15
Во членот 115 став (3) зборовите: „заверени, приложени и дадени" се бришат.

4|Страница

База на закони www.pravdiko.mk
Член 16
Во членот 142 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата од ставот (1) на овој член се поднесува во рок од 90 дена од денот на
сознавањето на причината, но не подолго од една година од денот на настанувањето на
причината."
Член 17
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 потписи од страна на содружниците на
договорот за друштвото согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис."
Член 18
Во членот 153 став (4) зборовите: „заверени, приложени и дадени" се бришат.
Член 19
Во членот 159 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите:
„или дадена во електронска форма потпишана со електронски потпис согласно со Законот
за податоците во електронски облик и електронски потпис".
Член 20
Во членот 170 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите:
„во писмена форма или во електронска форма".
Ставовите (2) и (3) 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 Законот за податоците во електронски
облик и електронски потпис.
(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 Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис."
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Во ставот (4) по зборот „нотар" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„освен во случај кога полномошното е потпишано со електронски потпис согласно со
Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис".
Член 21
Во членот 183 став (2) зборовите: „заверени, приложени и дадени" се бришат.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Прилозите од ставот (1) на овој член можат да бидат поднесени во електронска
форма 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 22
Во членот 207 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата се поднесува во рок од 90 дена од денот на сознавањето на причината, но не
подолго од една година од денот на настанувањето на причината."
Член 23
Во членот 208 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата се поднесува во рок од 90 дена од денот на сознавањето на причината, но не
подолго од една година од денот на настанувањето на причината."
Член 24
Во членот 242 ставот (4) се менува и гласи:
„Се смета дека на управител му престанал мандатот со денот што го назначил во
оставката, поднесена во писмена форма или во електронска форма до сите содружници.
Управителот го заверува потписот на оставката кај нотар. Ако оставката е дадена во
електронска форма истата управителот мора да ја потпише со електронски потпис
согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис. По
поднесената оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Ако интересите на
друштвото тоа го наложуваат, содружниците можат да го обврзат управителот да ја врши
функцијата до избор на нов управител, но не подолго од 30 дена. До трговскиот регистар
се поднесува оставката во писмена форма или електронска форма согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис за да се изврши бришење на
уписот на управителот во трговскиот регистар. Ако друштвото е со еден управител, а
друштвото нема избрано управител, судот поставува привремен управител, на начин
определен со овој закон."
Член 25
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Во членот 253 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите:
„освен кога полномошното е дадено во електронска форма и потпишано со електронски
потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис".
Член 26
Во членот 273 став (1) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен ако со друг закон не е определен друг најмал износ на
основна главнина".
Член 27
Во членот 285 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Статутот од ставот (3) на овој член може да биде само во електронска форма
потпишан со електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик
и електронски потпис."
Член 28
Во членот 290 став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако
со друг закон не е определен друг најмал вкупен износ на сите уплати во пари пред
поднесувањето на пријавата за упис".
Член 29
Во членот 392 ставот (6) се менува и гласи:
„Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години
од денот на неговото давање."
Член 30
Во членот 400-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се однесуваат и на банки, брокерски куќи и
други физички и правни лица кои согласно со закон можат да бидат иматели на сметка на
хартии од вредност и да вршат услуги на чување на хартии од вредност и управување со
портфолио на хартии од вредност, ако клиент им ги доверил на управување и
располагање неговите хартии од вредност и остварувањето на правата од тие хартии од
вредност."
Ставот (2) станува став (3).
Член 31
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Членот 473 се менува и гласи:
„(1) Трговци според својата форма, како и трговецот поединец се должни најмалку еднаш
годишно во деловната година да извршат попис на средствата и обврските и да ја
усогласат сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба
утврдена со пописот.
(2) Трговците според својата форма се должни да вршат попис и во случај на статусни
промени и во други случаи определени со друг закон.
(3) Начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на
сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба утврдена со
пописот ги пропишува министерот за финансии."
Член 32
Во членот 485 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Друштва кои вршат банкарски, односно осигурителни дејности не се должни да имаат
задолжителна општа резерва, ако така е пропишано со друг закон."
Член 33
Во членот 504 ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „меѓународните сметководствени стандарди"
се бришат.
Член 34
Во членот 505 ставот (1) се менува и гласи:
„Консолидираната годишна сметка содржи консолидиран биланс на состојбата,
консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки."
Член 35
Во членот 537-г став (2) зборовите: „за заштита на конкуренцијата" се бришат.
Член 36
Во членот 537-ѕ став (3) зборовите: „членот 537-ѕ" се заменуваат со зборовите: „членот
537-з".
Член 37
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Во членот 541 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Пријавата за упис на ликвидатор, како и секоја промена заради упис во трговскиот
регистар која ја пријавуваат самите ликвидатори може да се поднесува и само во
електронска форма преку едношалтерскиот систем."
Ставот (2) станува став (3).
По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член ликвидаторите можат да го достават својот
потпис како прилог во електронска форма преку едношалтерскиот систем, ако е потпишан
со електронски потпис без истиот да го заверат кај нотар."
Член 38
Во членот 544 бројот „30" се заменува со бројот „15".
Член 39
Членот 545-в се менува и гласи:
"Доколку ликвидаторот по истекот на рокот за пријава на побарувањата утврди дека нема
пријавени побарувања на доверителите, ликвидаторот е должен во рок од три дена да
поднесе пријава за бришење на трговското друштво од трговскиот регистар.
Ликвидаторот може да ја потпише пријавата за бришење на трговското друштво од
трговскиот регистар и само со електронски потпис пред истата да ја поднесе во
електронска форма преку едношалтерскиот систем."
Член 40
Во членот 581 ставот (2) се менува и гласи:
„Странско трговско друштво или странски трговец поединец е должен да организира
подружница за вршење дејност на територијата на Република Македонија, ако има
регистрирано седиште, централна управа или главно место на вршење на дејност во друга
земја чие право бара од трговските друштва и трговци поединци запишани во трговскиот
регистар да организираат подружница за да можат да вршат дејност на нејзината
територијата."
Член 41
По член 597 се додава нов член 597-а, кој гласи:
„Член 597-а
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Ако надлежниот инспектор утврди дека трговецот поединец започне со вршење на
дејност пред да биде запишан во трговскиот регистар ќе донесе решение за привремена
забрана за вршење на дејност во траење од 15 дена (член 14 став (1))."
Член 42
Во членот 598 став (1) се додава нова точка 4, која гласи:
„4) започне со вршење на дејност пред да биде запишан во трговскиот регистар (член 14
став (1));".
Точката 4 која станува точка 5 се менува и гласи:
"започне со вршење на дејност пред добивање одобрение од надлежен орган за
исполнување на пропишаните услови за вршење на дејноста (член 63 став (1));".
Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 6, 7, 8 и 9.
Ставот (2) се брише.
Член 43
По членот 598 се додава нов член 598-а, кој гласи:
„Член 598-а
Прекршочна санкција забрана на вршење дејност од една до три години, сметајќи од
денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на трговецот поединец за
прекршокот од членот 598 став (1) точки 5, 6, 7, 8 и 9 на овој закон."
Член 44
Во членот 599 став (1) износот „2.500" се заменува со износот „1.500", а износот "5.000" се
заменува со износот „3.000" .
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото."
Ставовите (3) и (4) се бришат.
Член 45
По членот 599 се додава нов член 599-а, кој гласи:
„Член 599-а
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(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштвото за
прекршок од членот 599 став (1) точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење од една до три години,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во
друштвото за прекршок од членот 599 став (1) точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон."
Член 46
Во членот 600 став (1) износот „2.500 " се заменува со износот „1.500", а износот "5.000" се
заменува со износот „3.000".
Во ставот (2) износите „1.000 до 2.000" се заменуваат со износот „1.500."
Ставот (3) се брише.
Член 47
По членот 600 се додава нов член 600-а, кој гласи:
„Член 600-а
Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење од една до три години,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во
јавното друштво за прекршок од членот 600 став (1) точки 2 и 3 на овој закон."
Член 48
Во членот 601 став (1) износот „2.500" се заменува со износот „1.500", а износот "5.000" се
заменува со износот „3.000".
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото."
Ставот (4) се брише.
Член 49
По членот 601 се додава нов член 601-а, кој гласи:
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„Член 601-а
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштво со
ограничена одговорност за прекршок од членот 601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој
закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во
друштвото за прекршок од членот 601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон."
Член 50
Во членот 602 став (1) износот „2.500 " се заменува со износот „1.500", а износот "5.000" се
заменува со износот „3.000".
Ставот
(2)
се
менува
и
гласи:
„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот
од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото."
Член 51
По членот 602 се додава нов член 602-а, кој гласи:
„Член 602-а
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштво со
ограничена одговорност за прекршок од членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 13 и 14 на
овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од шест месеци до една
година сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното
лице на друштвото за прекршок од членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 13 и 14 на овој
закон."
Член 52
Во членот 603 став (1) износите „од 2.500 до 25.000 евра" се заменуваат со износот „од
5.000 евра."
Во ставот (2) износот „до 2.000" се брише.
Член 53
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Во членот 604 став (1) износот „2.500“ се заменува со износот „1.500“, а износот “5.000“ се
заменува со износот „3.000“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот
од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото."
Член 54
По членот 604 се додава нов член 604-а, кој гласи:
„Член 604-а
(1) Прекршочна санкција - забрана за вршење дејност во траење од една до три години,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на командитно друштво
со акции за прекршок од членот 604 став (1) на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече за прекршок на
одговорното лице на друштвото за прекршок од членот 604 став (1) на овој закон."
Член 55
Во
членот
605
ставовите
(1)
и
(2)
се
менуваат
и
гласат:
„(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на странско трговско друштво ако врши дејност на подрачјето на Република
Македонија без основање подружница, а бил должен да ја организира согласно со
одредбите на членот 581 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
и на одговорното лице во странското трговско друштво за прекршокот од ставот (1) на
овој член."
Член 56
Подзаконскиот акт од членот 31 став (3) на овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 57
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија" број 48/10), во членот 26 зборовите: „член 605-а" се
заменуваат со зборовите: „член 605-б".
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Член 58
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија".
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