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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.119 од 29.08.2013 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, 166/12 и 70/13), во членот 3 став 
1 точка 4 по зборот „допуштено“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: 
„и заем, односно дополнителна доплата, коишто согласно со одредбите од овој закон се 
трансформираат во влог;“. 

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:  
„4-а. “Заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на 
основната главнина на друштвото“ е заем даден од содружникот, односно акционерот на 
трговско друштво во негова целосна сопственост, или заем даден од друго трговско 
друштво основано од содружникот, односно акционерот на трговското друштво кое го 
дава заемот, а кое е во негова целосна сопственост;“. 

Член 2 

Во членот 34 став (2) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Влоговите 
можат да се состојат и од заем, односно дополнителни доплати, кога субјектите од членот 
3 став (1) точка 4-а од овој закон се заемодавачи.“ 

Член 3 

Во членот 186 став (3) во втората реченица точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „освен ако се работи за заем што се трансформира во влог во друштво, 
односно дополнителни доплати за кои ќе се донесе одлука за трансформација на 
дополнителните доплати во влог во друштвото.“ 

Член 4 

Во членот 191 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „освен кога со одлуката за дополнителни доплати е определено 
истите да бидат трансформирани во влог во друштвото согласно со одредбите од овој 
закон за зголемување на основната главнина.“ 
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Член 5 

Во членот 322 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „освен ако се работи за заем што се трансформира во влог во 
друштво.“ 

Член 6 

Во членот 427 став (1) последната реченица се заменува со нова реченица која гласи: 
„Новоиздадените акции можат да се платат со пари, со внесување на непарични влогови 
и со заем што се трансформира во влог во друштво во постапка на зголемување на 
основната главнина на друштвото.“ 

Член 7 

Во членот 432 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Заемот што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на 
основната главнина на друштвото се внесува врз основа на договор за заем што се 
трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина 
на друштвото и одлука за трансформација на заем што се трансформира во влог на 
друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.“ 

Член 8 

Во членот 433 став (2) по точката 8 сврзникот “и“ се заменува со запирка. 

По точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:  
„10) договор за заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на 
зголемување на основната главнина на друштвото и  
11) одлука за трансформација на заем што се трансформира во влог на друштвото во 
постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.“ 

Член 9 

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

Член 10 

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

 


