
Врховен суд на Република Македонија

Отповикување на управител Гзз.бр.138/00

Сентенца

Отповикувањето на управител на друштвото со ограничена одговорност од
страна на Собирот на содружници, не претставува измена на договорот за
основање на друштвото, иако тој бил именуван со тој договор.

Образложение

Барањето е неосновано.
Со оспорените одлуки двата пониски суда го уважиле предлогот на друштвото со
ограничена одговорност за упис во трговскиот регистар за промена на управител
во внатрешниот и надворешниот трговски промет, врз основа на одлука на Собир
на содружниците за отповикување на управители на друштовто, донесена со
мнозинство гласови.
Јавниот обвинител на Република Македонија ги оспори таквите одлуки, од
причини што смета кога управителот на друштвото е назначен или именуван со
договорот за основање на друштвото, неговото отповикување може да се врши
само ако се изврши измена на договорот во смисла на член 195 од ЗТД. Само кога
управителот е именуван од страна на Собирот на содружниците, согласно член
173 од истиот закон, може да биде и отповикан од Собирот согласно член 182 од
тој закон.
Врховниот суд на Република Македонија, одлучувајќи по подигнатото барање за
заштита на законитоста го одби како неосновано од следните причини:
Во оваа правна работа неспорно е дека предлагачот е основан врз основа на
договор за основање друштво како ДОО склучен на 5.11.1996 година помеѓу
содружниците. На одржаната седница на Собирот на 19.4.1999 година
содружниците согласно член 182 од Законот за трговските друштва, со
мнозинство гласови донеле одлука за разрешување на именуваните управители.
Врз основа на таквата неспорна фактичка состојба, првостепениот суд го уважил
предлогот за промена на управител во внатрешниот и надворешниот трговски
промет, наоѓајќи дека како иматели на повеќе од половина од основната главнина
на предлагачот, согласно член 182 став 1 од Законот за трговските друштва,
управителите можат да бидат отповикани со одлука на Собирот на содружниците.
Второстепениот суд одлучувајќи по жалбата на противникот, не го прифатил
стојалиштето дека во случајот се работи за промена на договорот на друштвото
во смисла на член 195 став 3 од истиот закон.
При изнесената неспорна фактичка состојба и по наоѓањето на овој суд,
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пониските судови правилно ги примениле цитираните законски одредби, на чија
примена се повикува и барањето за заштита на законитоста. Точен е наводот во
барањето за заштита на законитоста дека содружниците со договорот извршиле
именување и на управители. Така со член 15 од договорот за основање трговско
друштво, определени се како органи на управување со друштвото, Собирот на
содружниците и управители. Со членот 16 од договорот, предвидени се
содружниците како членови на Собирот на содружниците и како управители на
друштвото се наведени поименично кои можат да учествуваат во работата на
Собирот. Со член 20 од договорот е определено дека со друштвото управуваат
управители и содружниците се договориле со склучувањето на договорот да
именуваат и управители на друштвото, па наведени се истите лица како
управители на друштвото со личните податоци.
Според член 110 став 1 од Законот за трговските друштва, друштвото со
ограничена одговорност се основа со договор за друштвото што го склучуваат
сите основачи во писмена форма. Според членот 111 од истиот закон, со
договорот, односно со изјавата на основачот за основање на друштвото со
ограничена одговорност се утврдува, покрај другото, управувањето на друштвото
и застапувањето на друштвото. Според став 2 од истиот член со договорот за
друштвото покрај работите од став 1 можат да се уредат и други прашања и
односи. Од ваквата содржина на овој член јасно произлегува дека како законски
утврдена содржина на договорот за друштвото не е и именувањето на
управителите. Именувањето на управителот односно управителите е ставено во
надлежност на Собирот на содружниците со член 161 став 1 точка 2 од истиот
закон. Иста одредба е содржана и во членот 173 став 4 од законот, кој дава
можност за управител да може да биде именуван и содружник со договорот за
друштвото додека трае содружничкиот однос. Согласно вака уредената
надлежност на Собирот на содружниците, според членот 182 став 1 од законот,
управител, односно управители можат да бидат отповикани со одлука на Собирот
на содружниците кои претставуваат повеќе од половина од уделите во друштвото
со ограничена одговорност. Секоја поинаква одредба во договорот за друштвото
се смета за ништовна.
Од напред изнесеното недвосмислено произлегува дека Законот за трговските
друштва посебно го уредува прашањето за содржината на договорот за
друштвото од прашањето на именувањето, односно разрешувањето и
отповикувањето на управителот односно управителите на друштвото. Фактот што
законот дозволил со договорот за друштвото да се именува и управителот
односно управителите на друштвото, не го менува посебниот карактер на
именувањето односно отповикувањето на управителот односно управителите во
друштвото со ограничена одговорност. Според ова, по мислењето на овој суд,
отповикувањето на управител на друштвото со ограничена одговорност кој бил
именуван со договорот за основање на друштвото, не претставува измена на
договорот за друштвото. Согласно тоа, одредбата од член 195 од законот не се
однесува и на прашањето за отповикување на управител односно управителите
на друштвото со ограничена одговорност туку на со закон утврдената содржина на
договорот за друштвото. Тоа се потврдува и од фактот што прашањето на измена
на договорот за друштвото со ограничена одговорност е уредено во посебен под
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оддел, чија содржина воопшто не упатува на прашањата за именувањето и
отповикувањето на управителите на друштвото.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.138/2000 од
12.10.2000 година.
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