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ВОВЕД:

I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Предмет на уредување на Законот за трговските друштва е начинот на основање, на 
функционирање и на престанок на сите форми трговски друштва, предвидени со овој 
закон.  Според препораките од последниот Извештај на Светска банка за 2016 година, 
во делот на индикаторот Заштита на малцинските инвеститори, се укажува на 
соодветни измени во Законот, во начинот на функционирање на акционерските 
друштва и друштвата со ограничена одговорност, и тоа конкретно во постапката за 
свикување собрание на акционери, односно собир на содружници, како и во 
постапката за отуѓување на имотот во друштвата со ограничена одговорност. 
Наведените препораки беа предмет на разгледување од страна на Работната група, 
формирана со претставници од Минстерството за економија, Министерството за 
финансии и Комисијата за хартии од вредност, при што е утврдено дека истите можат 
да се применат и во начинот на функционирање на АД и ДОО во Република 
Македонија, доколку за тоа се подготват соодветни измени на Законот за трговските 
друштва.
  
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на Предлог - законот е подобрување на правата на малцинските инвеститори, 
преку соодветни измени во начинот на функционирање на акционерските друштва и 
друштвата со ограничена одговорност во Република Македонија. 
Основни начела предвидени со Предлог на законот се јавност и транспарентност при 
спроведување постапки за донесување одлуки од значење за функционирањето на АД 
и ДОО.
Основни решенија содржани во Предлог на законот се:
-пролонгирање на роковите во делот на постапката за свикување собрание на 
акционери, односно собир на содружници, од сегашните најмалку 25 до 50 дена за АД, 
како и осум дена за ДОО, на сега предложените 30 дена, сметано од денот кога 
писмената покана, односно известувањето по писмен пат е испратено или објавено, 
до денот на одржување на собранието, односно собирот; 
-во рамки на друштвата со ограничена одговорност, при отуѓување на имотот, се 
предвидува постапка за одобрување од страна на органите на управување и надзор, 
односно од собирот на содружници, како дел од постапка за одобрување голема 
зделка, која што во моментов се применува само за акционерските друштва.  
 

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За спроведување на Законот не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Законот не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.



V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајки го во предвид фактот дека се исполнети условите од членот 170 алинеја 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека не се работи за 
сложен и обемен закон, се предлага Предлог на законот да се донесе по скратена 
постапка.



 
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/04; 84/05; 25/07; 87/08; 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 во ставот (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 
следните 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 кој што е 
свикан.“
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 2
Во членот 387 во ставот (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:

“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“. 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог на законот се пролонгира рокот за свикување собир на 
содружници и тоа од сегашните осум дена, на најмалку 30 дена, од денот кога 
писмената покана, односно известувањето по писмен пат е испратено, до денот на 
одржување на собирот. Воедно, се додава и нова одредба која што предвидува 
задолжтелни елементи кои што треба да бидат содржани во поканата, односно 
известувањето, пред да биде писмено испратена.   
Со членот 2 од Предлог на законот се пролонгира рокот за свикување собрание на 
акционери и тоа од сегашните не помалку од 25 до 50 дена, на најмалку 30 дена, од 
денот кога поканата, односно известувањето по писмен пат е испратено или објавено, 
до денот на одржување на собранието.
Со членот 3 од Предлог на законот се воведува нов член, со кој за друштвата со 
ограничена одговорност се воведува спроведување претходна постапка за 
одобрување голема зделка, од страна на органите на управување и надзор, како и 
собирот на содружници, во зависност од проценетата вредноста на зделката. Во 
моментов, постапката за одобрување голема зделка е задолжителна само за 
акционерските друштва.  

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со Предлог - законот се предвидува доуредување на постоечки 
одредби од Законот за трговските друштва, решенијата содржани во одредбите се 
меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата работа. 

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Подобрување на правата на малцинските акционери, на начин со нивна поголема 
вклученост при донесување одлуки од значење за начинот на функционирање на 
акционерските друштва и друштвата со ограничена одговорност.  



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

Начин за свикување и место на одржување на собирот на содружниците
Член 217

(1) Собирот на содружниците се свикува со писмена покана, односно со друго 
известување по писмен пат што се доставува со препорачано писмо, со друга брза 
пошта или на друг погоден начин со доказ за прием од секој содружник, ако со 
договорот за друштвото поинаку не е определено. Од денот кога писмената покана, 
односно другото известување по писмен пат е испратено до денот на одржување на 
собирот на содружниците, мора да изминат најмалку осум дена. Во поканата, односно 
во другото известување по писмен пат се наведува и дневниот ред.
(2) Ако собирот на содружниците не е свикан уредно, односно не е свикан во 
согласност со ставот (1) од овој член, може да се одлучува само ако се присутни сите 
содружници и ако тие не се противат на одржувањето на собирот.
(3) Секој содружник има право да бара некое прашање дополнително да се внесе во 
дневниот ред на собирот. Содружникот мора да ги запознае другите содружници со 
својот предлог најдоцна три дена пред одржувањето на собирот. Прашањата што не 
се наведени во поканата, односно за коишто другите содружници не се дополнително 
запознаени три дена пред одржувањето на собирот на содружниците, можат да се 
внесат во дневниот ред и да се разгледуваат на самата седница на собирот, само ако 
се присутни сите содружници и ако тие не се противат на тоа.
(4) Собирот на содружниците се одржува во седиштето на друштвото, освен ако со 
договорот за друштвото поинаку не е определено.

Покана и јавен повик за свикување собрание
Член 387

(1) Собранието може да биде свикано со покана или со објавување јавен повик или со 
покана и со објавување јавен повик до акционерите.
(2) Собранието се свикува со праќање покана до сите акционери чиишто акции им 
даваат право на учество во работата на собранието коешто се свикува. Поканата се 
испраќа според изводот од акционерската книга, којшто не е постар од три дена до 
денот на испраќањето на поканата.
(3) Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина 
страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на 
Република Македонија. Друштво чии акции котираат на берза и друштво кое согласно 
со Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување, треба да ја 
објават содржината на јавниот повик и на насловната страница од својата официјална 
интернет страница, а кога нивните акции котираат на берза да ја поднесат за 
објавување и на интернет страницата на берзата.
(4) Испраќањето на поканата се врши на начин којшто овозможува да се потврди 
датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер.
(5) Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на 
испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на 
собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден до денот на 
одржувањето на собранието.
(6) Органот на управување го определува денот (датумот на евиденција) којшто ќе го 
користи за испраќање покани според изводот од акционерската книга, којшто не може 
да биде подолг од три дена.
(7) Собранието може да донесе одлука за свикување на седница на собрание која не е 
редовна годишна седница на еден од начините пропишани во ставот (1) на овој член 
во рок кој не може да биде подоцна од четиринаесеттиот ден пред денот на кој треба 
да се одржи седницата на собранието, ако друштвото има воспоставено или користи 
електронски систем со кој му се овозможува на секој акционер електронски да гласа. 
Одлуката за свикување на седница на собрание, собранието на друштвото ја донесува 



со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од две третини од акциите со 
право на глас претставени на собрание и рокот за нејзиното важење не може да биде 
подоцна од одржувањето на првото наредно годишно собрание на друштвото.
(8) Ако седницата на собранието која била свикана на начин како што е пропишано во 
ставот (7) од овој член нема да се одржи поради немање кворум, во рок кој не е подолг 
од 15 дена од денот на којшто требало да се одржи уредно свиканата седницата на 
собранието, се закажува нов датум за одржување на собранието (одложена седница 
на собрание). Свикувањето на одложената седница на собранието, како и секое 
наредно свикување може да биде во рок којшто е различен од рокот определен во 
ставот (7) на овој член под услов да не е ставена нова точка на дневниот ред и ако 
изминале најмалку десет дена од датумот кога е извршено последното свикување и 
датумот кога требало да се одржи седницата на собранието.
(9) Трошоците за објавување на јавниот повик, односно за испраќање на поканите за 
свикување на седница на собранието на друштвото, паѓаат на товар на друштвото.


