База на закони www.pravdiko.mk

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.88 од 28.05.2015 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, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), во членот 14 во ставот (2) зборот “исклучиво” се брише, а
по зборот “регистар” точката се брише и се додаваат зборовите: “или преку
регистрационен агент”.
Член 2
Во членот 18-a во ставот (1) зборовите: „може да се врши и” се заменуваат со зборовите:
„се врши”.
Во ставот (2) зборот “ако“ се замeнува со сврзникот “и“, по зборот “агент” точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: ”заверен со електронски потпис на
регистрационен агент”.
Член 3
Во членот 29 во став (2) точка 5) по зборовите: „Централниот регистар" точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен основачите, односно содружниците
кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие
учество во основната главнина на друштвото е под 50%“.
Во ставот (6) зборовите: “во писмена форма или“ се бришат.
Член 4
Во членот 32 во ставот (1) зборовите: „во писмена форма или“ се бришат.
Ставот (4) се брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).
Во ставот (5) зборовите: „не се заверува кај нотар во случај кога“ се бришат.
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Член 5
Во членот 65 во ставот (2) зборовите: „заверен кај нотар“ се заменуваат со зборовите:
„заверен со личен електронски потпис, или со потпис на регистрационен агент“.
Ставот (3) се брише.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).
Член 6
Во членот 82 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Регистрациониот агент конвертираните прилози (исправи и докази) има обврска да ги
чува 5 години, а потоа истите ги предава во Државниот Архив на Република Македонија.“
Член 7
Членот 84 се менува и гласи:
„(1) Уписите во трговскиот регистар се вршат во електронска форма и трговскиот регистар
се води во писмена форма и во електронска форма.
(2) Поднесувањето на сите податоци што се запишуваат во трговскиот регистар, се врши
во електронска форма преку Систем за е-регистрација и во согласност со Законот за
едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни
лица.
(3) По исклучок на ставот (2) на овој член, поднесувањето на податоците за упис врз
основа на правосилна судска одлука или одлука на државен или друг надлежен орган и
податоците за упис за субјекти на упис кои не се опфатени со овој закон, а се запишуваат
во трговскиот регистар, се врши во писмена форма.“
Член 8
Во членот 92 став (1) се менува и гласи:
„Постапката за упис во трговскиот регистар се поведува со поднесување на пријава на
пропишан образец во која е содржано барањето за упис. Пријавата се поднесува од
овластен подносител во електронска форма потпишана со електронски потпис преку
Системот за е-регистрација и поднесена согласно со Законот за едношалтерскиот систем и
за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. По исклучок,
пријавата за упис врз основа на правосилна судска одлука или одлука на државен или
друг надлежен орган, како и пријава за упис на субјекти кои не се опфатени со овој закон,
се поднесува во писмена форма.“
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Ставот (3) се менува и гласи:
„Пријавата од ставот (2) на овој член, може да ја поднесе и полномошник со полномошно
дадено од овластениот подносител, во писмена форма заверена кај нотар, или дадено во
електронска форма потпишано со негов електронски потпис, или заверено со електронски
потпис на регистрациониот агент којшто ја поднесува пријавата за упис преку Системот за
е-регистрација.“
Член 9
Во членот 93 став (2) по точката се додава нова реченица, која гласи:
„При вложување на хартии од вредност во трговскиот регистар се доставува доказ за
сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка во Централниот депозитар за
хартии од вредност дека истите се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не
може да располага со истите.
За таа цел сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложуваат во
трговското друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 10
Во членот 115 став (2) во точката 4), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а кога се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар се
доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка во согласност со
членот 93 став (2) од овој закон.“
Член 11
Членот 150 се менува и гласи:
„Командитно друштво се основа со договор за друштво во писмена форма со заверени
потписи на содружниците со електронски потпис на регистрациониот агент, или во
електронска форма потпишан со електронски потпис на содружниците на друштвото
преку Системот за е-регистрација.“
Член 12
Во членот 153 став (3) во точката 3), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар
се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите
се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
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трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 13
Во членот 159 став (1) се менува и гласи:
„Уделите во командитното друштво можат да бидат пренесени на трето лице само со
согласност во писмена форма со заверени потписи на содружниците со електронски
потпис на регистрацискиот агент, или во електронска форма потпишана со електронски
потпис на содружниците на друштвото преку Системот за е-регистрација.“
Член 14
Во членот 170 став (3) се менува и гласи:
„Договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото во писмена форма,
се заверува со потписи на содружниците со електронски потпис на регистрацискиот агент,
или во електронска форма се потпишува со електронски потпис на содружниците на
друштвото преку Системот за е-регистрација.“
Член 15
Во членот 183 став (1) во точката 3), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар
се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите
се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Во ставот (3) зборовите: „можат да бидат поднесени“, се заменуваат со зборовите: „се
поднесуваат“.
Член 16
Во членот 256 ставот (4) се менува и гласи:
“Влогот се презема со изјава за преземање влог која што се дава во писмена форма, или
електронска форма. Изјавата покрај износот на преземениот влог, содржи податоци за
сите други обврски што произлегуваат од договорот за друштвото, односно од одлуката за
зголемување на основната главнина. Ако лицето што презема влог не е содружник,
изјавата ја содржи и неговата согласност дека станува содружник и дека ги презема
правата и обврските определени со договорот за друштвото. Изјавата дадена во писмена
форма се поднесува заверена со потписи на содружниците со електронски потпис на
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регистрациониот агент, или во електронска форма потпишана со електронски потпис на
содружниците на друштвото преку Системот за е-регистрација.“
Член 17
Во членот 257 став (2) во точката 5), точката се заменува со запирка, и се додаваат
зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар се
доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите се
вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 18
Во членот 274 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Акциите се неограничено преносливи и слободно се тргуваат на секундарен пазар на
хартии од вредност.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 19
Во членот 285 ставот (3) се брише.
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:
„Статутот може да биде во писмена форма со заверени потписи на содружниците со
електронски потпис на регистрациониот агент, или во електронска форма потпишан со
електронски потпис на содружниците на друштвото преку Системот за е-регистрација.“
Член 20
Во членот 298 став (3) во точката 4), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар
се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите
се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 21
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Во членот 316 став (3) во точката 3), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар
се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите
се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 22
Во членот 335 во ставот (3) по зборот „продажба“ се додаваат зборовите: „по пат на јавна
понуда“, а зборовите: „односно никој не се јавил да ги купи“ се бришат.
Член 23
Во членот 336 по ставот (1) се додава нов став (2), коj гласи:
„(2) Без оглед на тоа како се стекнати сопствените акции, односно согласно со или
спротивно на одредбите на членовите 333, 334 и 335 од овој закон и без оглед на
роковите за нивно отуѓување, пред да се поништат, сопствените акции мора претходно да
бидат понудени за продажба по пат на јавна понуда.“
Член 24
Во членот 384 во ставот (7) по точката се додава нова реченица, која гласи:
„Во Годишниот извештај на друштвото задолжително се објавуваат и детални податоци за
примањата во други друштва (плата, надоместоци на плата, надоместоци за членство,
бонус, осигурувања и други права) за извршните членови на одборот на директори,
членовите на управниот одбор, неизвршните членови на одборот на директори и
членовите на надзорниот одбор, доколку истите членуваат во органи на управување на
други друшта. Во Годишниот извештај на друштвото задолжително се објавуваат и
детални податоци за вработувањето (назив на работодавач, дејност, висина на плата,
надоместоци на плата, бонус, осигурувањa и други права) за извршните членови на
одборот на директори, членовите на управниот одбор, неизвршните членови на одборот
на директори и членовите на надзорниот одбор, доколку истите имаат засновано работен
однос кај други работодавачи.“
Член 25
Во членот 415-а во став (1) зборовите: „кое е голем трговец согласно со одредбите од 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“ се бришат.
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Во ставот (1) се додава нова реченица, која гласи:
„Акционерските друштва се должни да назначат внатрешен ревизор.“
Член 26
Во членот 418 ставот (2) се менува и гласи:
„Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број акции
со право на глас, освен ако со статутот не е определено поголемо мнозинство.“
Член 27
Во членот 433 став (2) точка 4), точката и запирката се заменуваат со запирка, и се
додаваат зборовите: „а доколку се вложуваат хартии од вредност во трговскиот регистар
се доставува доказ за сопственост на тие хартии од вредност со прибелешка дека истите
се вложуваат во трговско друштво и дека сопственикот не може да располага со истите. За
таа цел, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од
вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во
трговско друштво и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за
располагањето се до пренесувањето на истите на трговското друштво.“
Член 28
По членот 460-в се додава нов наслов и нов член 460-г, кои гласат:
„Известување за реализирана зделка со заинтересирана страна
Член 460-г
(1) Акционерското друштво чии хартии од вредност котираат на овластена берза е
должно, по целосно реализирање на зделката со заинтересирана страна, веднаш а
најдоцна наредниот работен ден, во најмалку еден дневен весник, на веб страницата на
друштвото и на веб страницата на овластена берза да објави известување за
реализираната зделка со заинтересирана страна.
(2) Известувањето од ставот (1) на овој член содржи податоци за предметот и вредноста
на реализираната зделка, добивката од реализираната зделка, лицата кои во зделката се
заинтересирана страна, природата на односите со поврзаните страни, како и други
информации во врска со интересот на лицето, односно поврзаните страни во зделката.“
Член 29
Членот 498 се менува и гласи:
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„(1) Зависно друштво не смее да стекнува удел, односно акции во свое владејачко
друштво.
(2) Ако зависното друштво, пред да стане зависно друштво поседува удел, односно акции
во владејачко друштво, има обврска да го отуѓи уделот, односно да ги отуѓи акциите во
владејачкото друштво.“
Член 30
Во член 514 во ставот (2) точката по зборот „статутот” се брише и се додаваат зборовите:
„со заверка на нивните потписи со електронски потпис на регистрациониот агент кога е во
писмена форма, или потпишана со нивни електронски потписи кога се поднесува во
електронска форма преку системот за е-регистрација.”
Член 31
Во членот 552-б во ставот (1) по алинеја 2, се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на Централниот
регистар на Република Македонија за извршен упис на основање согласно со членот 175
од овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог.”
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Трговците поединци и трговските друштва за кои согласно со причините од ставот (1)
на овој член, е започната постапка за бришење, истата ќе се запре ако за времетраењето
на објавата на списокот за бришење ги отстранат причините за ради кои била поведена.“
Член 32
Во членот 599 став (1) по точката 7) се додава нова точка 7-а), која гласи:
„7-а) одлуката за плаќање дивиденда не ги содржи податоците пропишани со членот 490
став (1) од овој закон.“
Член 33
Во членот 601 во ставот (1) се додава нова точка 14), која гласи:
„14) друштвото останало без управител, а содружниците на друштвото не одржале собир
на содружници и не избрале управител на друштвото во рок определен во членот 233 став
(2) од овој закон.”
Член 34
Во членот 602 став (1) по точката 6) се додава нова точка 6-а), која гласи:
„6-а) членовите на одборот на директори, односно надзорниот одбор не постапиле
согласно со членот 347 став (2) и став (3) од овој закон.”
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Во ставот (1) по точката 9) се додаваат три нови точки 9-а), 9-б) и 9-в), кои гласат:
„9-а) акционерот не добие известување согласно со членот 406 став (1) од овој закон;
9-б) поканата, односно јавниот повик не ги содржи податоците од членот 388 став (1) од
овој закон и
9-в) материјалите не се достапни за акционерите согласно со членот 388 став (3) од овој
закон.”
Член 35
По членот 602-а, се додаваат четири нови члена 602-б, 602-в, 602-г и 602-д, кои гласат:
“Член 602-б
(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на членовите на органот на управување, ако:
1) Годишниот извештај за работа на друштвото не ги содржи пропишаните податоци со
членот 337 став (1 ) од овој закон;
2) не го свикаат годишното собрание согласно со членот 384 став (1) од овој закон;
3) Годишниот извештај за работа на друштвото не ги содржи пропишаните податоци со
членот 384 став (7) од овој закон;
4) не свикаат собрание на барање на акционер согласно со членот 385 од овој закон;
5) не го свикаат собранието согласно со начините на свикување од членот 387 од овој
закон;
6) не го стават на дневен ред барањето од членот 390 став (6) од овој закон, освен во
случаите од ставот (7) на овој член;
7) не постапат согласно со членот 390 став (9) и став (10) од овој закон и
8) не провериле дали пријавените акционери од списокот, се евиденитирани во
акционерската книга согласно со членот 391 став (3) од овој закон.
Член 602-в
(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на неизвршните членови на одборот на директори, односно на членовите на
надзорниот
одбор
на
акционерското
друштво,
ако:
1) не го свикаат годишното собрание согласно со членот 384 став (3) од овој закон и
2) не свикаат собрание на барање на акционер согласно со членот 385 од овој закон.
Член 602-г
(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на извршниот член на одборот на директори, односно членот на управниот
одбор на акционерското друштво, ако:
1) на барање на акционерот не му издаде копија од записник од собранието на
акционери согласно со членот 407 став (4) од овој закон.
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Член 602-д
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на лицата од членот 457 од овој закон, ако не постапат согласно со членот 459
од овој закон.“
Член 36
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19 и 30 од овој закон ќе се
применуваат од 1 ноември 2015 година.
Член 37
Податоците од членот 82 став (3) пренесени во писмена форма од регистарските судови
согласно со членот 67 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица се чуваат во хартиена форма. Податоците од
извршените уписи по 1 јануари 2006 година по поднесена пријава во писмена форма како
и прилозите кон неа се чуваат во хартиена и електронска форма. Податоците од
извршените уписи врз основа на електронска пријава за упис и прилозите кон неа се
чуваат во електронска форма, доколку се изготвени во ПДФ формат и се заверени со
електронски потпис на регистрационен агент или на овластениот подносител, односно и
во хартиена форма, доколку истите се конвертирани од писмена во електронска форма и
заверени со електронски потпис на регистрационен агент. Податоците за извршените
уписи во единствениот трговски регистар за субјекти кои не се опфатени со овој закон се
чуваат во хартиена форма.
Член 38
Друштвата од членот 498 од овој закон, кои имаат стекнато удел, односно акции во свое
владеачко друштво, се должни да ги отуѓат акциите во владеачкото друштво во рок од
една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 39
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.
Член 40
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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