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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот
75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските
друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016
година.
Бр. 08-1891/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ
ДРУШТВА
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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16), во членот 217 став (1) зборот
„осум“ се заменува со бројот „30“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Поканата, односно известувањето за свикување собир на содружници ги содржи
следниве податоци:
1) фирма и седиште на друштвото;
2) место и датум на одржување на собирот;
3) податоци утврдени во договорот за основање на друштвото, од значење за
присуството на собирот и за начинот на гласање;
4) дневниот ред според кој ќе работи собирот и
5) начинот на којшто се достапни материјалите што се подготвени за собирот којшто е
свикан.“.
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).
Член 2
Во членот 387 став (5) зборовите: „подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден“ се
заменуваат со зборовите: „пократок од 30 дена“.
Член 3
По членот 456 се додава нов член 456-а, кој гласи:
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„Член 456-а
(1) Одредбите од членовите 455 и 456 од овој закон соодветно се применуваат и на
друштвото со ограничена одговорност, со исклучок на друштвото со ограничена
одговорност основано од едно лице, во кое содружникот истовремено е и управител.
(2) Одлуката од членот 456 став (3) од овој закон, собирот на содружници ја донесува со
мнозинство кое не може да биде помало од мнозинството гласови кои што ги даваат
влоговите во согласност со членот 218 од овој закон, ако со договорот за друштвото не е
определено поголемо мнозинство.
(3) Одлуката од членот 456 став (4) од овој закон, собирот на содружници ја донесува со
мнозинство кое не може да изнесува под две третини од мнозинството гласови кои што ги
даваат влоговите во согласност со членот 218 од овој закон, ако со договорот за
друштвото не е определено поголемо мнозинство.
(4) Одлуките донесени спротивно на одредбите од овој член се ништовни.“.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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