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ВОВЕД:

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

Со Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за трговските 
друштва,се предлага бришење на одредбите кои се однесуваат за тајни друштва од 
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, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/16, 64/18). Согласно препораките на 
меѓународните организации во насока на зголемување на транспареноста, 
намалување на даночната евазија и даночното затајување, потребно е да постои 
достапност на информации за правниот или вистински сопственик на правните 
субјекти, како и даночната администрација да има пристап до тие информации, со цел 
истите да може да ги користи за свои цели и да ги разменува со другите даночни 
администрации. 

Со оглед на тоа дека тајното друштво е форма на друштво кое нема правен 
субјективитет и не се запишува во трговскиот регистар, како и тоа дека идентитетот на 
тајниот содружник третите лица не го познаваат се предлага негово бришење.

Ова дотолку повеќе што, останувањето на оваа форма во правниот промет би 
влијаело и во намалувањето на оцената на Република Македонија за размена на 
информации по барање на даночни цели од страна на ОЕЦД. Дополнително, доколку 
оцената би била намалена, истото би имало влијание и во однос на скрининг мисијата 
на работната група при Советот на ЕУ, што пак може да резултира со ставање на 
Република Македонија  на ЕУ листата на некооперативни јурисдикции за даночни 
цели.

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на Предлог на законот е да се изврши бришење на одредбите за тајни друштва 
од Законот за трговските друштва со што би се зголемила транспарентноста во 
правниот промет и би се намалиле можностите за даночно затајување.

На овој начини со отстранувањена оваа форма од правниот промет, Република 
Македонија ќе ја задржи оцената за размена на информации по барање на даночни 
цели и истата ќе има позитивно влијание и во однос на скрининг мисијата на 
работната група при Советот на ЕУ, со цел објавување  на ЕУ листа на 
некооперативни јурисдикции за даночни цели. 

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства 
за неговото спроведување од Буџетот на Република Македонија. 

IV.ПРОЦЕНА 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

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства 
за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 



V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

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 истиот да биде донесен во 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, 1 20/13, 187/13, 
38/14, 41/14,  138/14, 88/15, 192/2015,  6/2016, 30/2016,  61/16,  64/2018)  во членот 1 
зборовите “тајното друштво;” се бришат.

Член 2
Во членот 2 по зборовите “запишани во трговскиот регистар” запирката и зборовите 
“како и на тајното друштво” се бришат.

Член 3
Во членот 500, ставот (7) се менува и гласи:

,,Во годишниот извештај за работењето на друштвото од ставот (5) на овој член се 
наведува идентитетот на сите физички и правни лица кои имаат учество во основната 
главнина. Во извештајот се наведуваат и измените ако се случиле во текот на една 
година“.

Член 4
СЕДМИ ДЕЛ, насловите пред членовите и членовите 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 
574, 575, 576, 577 и 578 се бришат.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува правна можност за 
настанување на тајни друштва, согласно Законот за трговските друштва, односно 
престануваат со важност тајните друштва за кои е склучен предходно договор.
Договорите склучени со таен содружник, односно со тајно друштво, можат да 
продолжат да се применувваат исклучиво согласно одредбите од Законот за 
облигационите односи.

Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НАЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Со член 1 од Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за 
трговските друштва, во првиот дел oпшти одредби кој се однесува на одредбата од 
член 1 предмет на уредување, се врши бришење на дел од одредбата која се 
однесува на тајното друштво. 

Со член 2 од Предлог на законот се врши бришење на дел од одредбата која се 
однесува за тајното друштво предвидена во член 2 од Законот за трговските друштва, 
со кој е прецизирано дека одредбите од Законот за трговските друштва, освен на 
трговецот поединец, на трговското друштво,на стопанската интересна заедница и на 
подружницата организирана од странско трговско друштво, односно од странски 
трговец поединец запишан во трговскиот регистар, се применуваат и на тајните 
друштва. 

Со член 3 од Предлог на законот во членот 500 се врши менување на ставот (7), така 
што се прецизира дека во годишниот извештај за работењето на друштвото од ставот 
(5) на овој член се наведува идентитетот на сите физички и правни лица кои учество 
во основната главнина. Во извештајот се наведуваат и измените ако се случиле во 
текот на една година. 

Со член 4 од Предлог–законот,,СЕДМИ ДЕЛ, насловите пред членовите и членовите 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 и 578 кои се однесуваат на тајните 
друштва се бришат.

Со член 5 се прецизира дека со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
престанува правна можност за настанување на тајни друштва, согласно Законот за 
трговските друштва, односно престануваат со важност тајните друштва  за кои е 
склучен предходно договор.
Договорите склучени со таен содружник, односно со тајно друштво, можат да 
продолжат да се применувваат исклучиво согласно одредбите од Законот за  
облигационите односи.

Со член 6 се уредува влегувањето во сила на овој закон.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се 
применливи.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложениот текст на Предлог на  законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва се врши бришење на одредбите за тајни друштва.
Постојните тајни друштва не можат да се усогласат од причина што истите не се 
запишуваат во трговскиот регистар кој се води во Централниот регистар на Република 
Македонија. Тајното друштво постои само во односот помеѓу таен содружник и 
содружник кој е јавен, односно јавно достапен (преку негова евиденција во трговскиот 
регистар). Тајното друштво нема правен субјективитет и нема фирма. Во правниот 
промет настапува само содружникот кој е јавен, односно познат и тој е носител на сите 
права и обврски од работењето. 



Односите меѓу тајниот содружник и јавниот содружник се уредуваат со договор кој 
доколку сакаат, можат да го заверат на нотар кој нема да навлегува во содржината на 
договорот, туку истиот само ќе го завери. Доколку не се уредени со ваков договор, на 
односите меѓу тајниот содружник и јавниот содружник се применуваат одредбите од 
Законот за облигациони односи со кои е уреден договорот за ортаклак.

Оттука, може да се види дека тајното друштво подразбира меѓусебни финансиски 
односи помеѓу лице кое не сака неговото име да се нaоѓа во фирмата на 
претприемачот а јавно да биде препознато. 

Поради се ова, а во контекст на создавањето политика на достапност на информации, 
претставниците на ОЕЦД, разумно посочуваат дека е потребно бришењето на овие 
одредби кои се однесуваат на таен содружник, односно на тајно друштво.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

ПРВ ДЕЛ
ОПШТИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ
Предмет на уредување

Член 1
Со овој закон се уредува/уредуваат: трговецот (според дејноста, формата,природата и 
обемот на дејноста, уписот); трговецот-поединец; основнатаглавнина; уделите и 
акциите; договорот за друштвото; односно статутот надруштвото; преддруштвото; 
времето на траење на друштвото; својството направно лице на друштвото (правниот 
субјективитет); подружниците; одговорностаза обврските на друштвото; посебната 
одговорност на содружниците, односно наакционерите; лицата кои можат, односно 
лицата кои не можат да основаатдруштво; условите под кои странско лице може да 
биде содружник, односноакционер; правата на странските лица; ништовноста на 
друштвото; влоговите(парични и непарични); забраната за ослободување од 
обврската за уплата,односно внесување на влог; учеството во добивката; правото на 
информираностна содружникот, односно на акционерот; правниот режим на имотот 
надруштвото; заштитата на правата на содружниците, односно на акционерите 
предсудот; оцената на законитоста; белезите на трговското друштво 
(фирмата,седиштето, предметот на работење); застапувањето (застапник по 
закон,застапник по полномошно и полномошник по вработување); 
трговскиотполномошник; трговскиот патник; трговскиот регистар; уписите во 
трговскиот регистар и нивното објавување; условите за основање, управувањето, 
надзорот;намалувањето и зголемувањето на основната главнина; односите 
меѓусодружниците, односно акционерите; и другите прашања коишто се од значење 
заразличните форми на трговските друштва-јавното трговско друштво,командитното 
друштво, друштвото со ограничена одговорност, акционерскотодруштво и 
командитното друштво со акции; големите зделки и зделките надруштвото со 
заинтересирана страна; трговските книги; годишните сметки ифинансиските извештаи 
и нивната ревизија; дивидендата; учеството во другитрговски друштва (поврзани 
друштва); консолидираните годишни сметки иконсолидираните финансиски извештаи; 
преобразбата на друштвото од една водруга форма на друштво; присоединувањето, 
спојувањето и поделбата надруштвата; ликвидацијата на друштвото; стопанската 
интересна заедница; тајнотодруштво; странското трговско друштво и странскиот 
трговец-поединец;подружниците на странско друштво, односно на странски трговец-
поединец ипретставништва на странски друштва; контролата и надзорот; казнените 
одредбикако и на преодниот режим за примената на овој закон.

Примена на законот
Член 2

Овој закон се применува на трговецот-поединец, на трговското друштво, на 
стопанската интересна заедница и на подружницата-организирана од странско 
трговско друштво, односно од странски трговец- поединец, запишан во трговскиот 
регистар, како и на тајното друштво.            

                                    ОДДЕЛ 3
                              ИЗВЕСТУВАЊЕ  ЗА УЧЕСТВО ВО ДРУГИ ДРУШТВА

Известување за стекнат удел, односно акции во друго друштво

Член 500

(1) Кога едно друштво стекне удел, односно акции коишто во основната главнина на 
друго самостојно друштво е претставено со повеќе од 10% од основната главнина на 
тоа друштво, сметано од денот на надминувањето на прагот на учеството од 10%, за 
тоа, без одлагање, го известува тоа друштво. Во писменото известување друштвото 



коешто стекнало удел, односно акции известува за големината на уделот и за бројот, 
родот и класите на акциите коишто ги стекнало во друштвото.
(2) Уделите, односно акциите со право на глас коишто ги поседува друштвото коешто 
има обврска за известување определено во ставот (1) од овој член се изедначени со 
уделите, односно акциите со право на глас кои ги имаат: 
1)други друштва за сметка на ова друштво; 
2) друштвата кои во согласност со овој закон остваруваат превладувачко влијание над 
ова друштво; 
3) друштво со кое ова друштвото дејствува заеднички и 
4) друштвата од точките 1 и 2 од овој став кои друштвото има право да ги стекне врз 
основа на договор или друга правна основа.
(3) Ако висината на учеството од ставот (1) на овој член за кое постои обврска за 
известување, се намали, друштвото од ставот (1) на овој член, без одлагање, писмено, 
за тоа го известува другото друштво. Известувањето содржи податоци за големината 
на уделот, односно бројот, родот и класите на акциите за кои е намалено учеството.
(4) Друштвото коешто стекнало мнозинско учество е должно тоа да го објави во 
„Службен весник на Република Македонија“.
(5) Ако друштвото пропушти да го изврши известувањето во согласност со ставот (1) 
од овој член, не може да го остварува правото на глас од уделот, односно акциите што 
му припаѓаат и одлуките донесени со овие гласови се ништовни. Ништовноста на 
одлуките не може да се истакнува кон трети лица кои не знаеле или, со оглед на сите 
околности, не можеле да знаат за ограничувањето на правото на глас.
(6) Кога едно друштво, според ставот (1) од овој член, стекне во текот на деловната 
година удел, односно акции со најмалку 10% од сите гласови во собранието, односно 
собирот на содружниците во друго друштво, органот на управување е должен за тоа 
да ги извести содружниците, односно акционерите во годишниот извештај за 
работењето на друштвото, како и за друштвата во кои тоа друштво има значајно, 
мнозинско или заемно учество.
(7) Во годишниот извештај за работењето на друштвото од ставот (5) на овој член се 
наведува идентитетот на физичките и правните лица кои имаат непосредно или 
посредно повеќе од 5% учество во основната главнина или имаат повеќе од 5% од 
гласовите во собирот на содружниците, односно собранието. Во извештајот се 
наведуваат и измените ако се случиле во текот на една година.

                                                                      СЕДМИ ДЕЛ
ТАЈНО ДРУШТВО

Таен содружник и влог
Член 567

(1) Тајно друштво настанува со договор со кој едно лице (таен содружник) вложува, 
односно учествува со паричен и непаричен влог во претпријатието на друго лице - 
претприемач-јавен содружник и врз основа на влогот стекнува право да учествува во 
добивката и во загубата на претпријатието.
(2) Влогот на тајниот содружник влегува во имотот на претприемачот - јавниот 
содружник.

Субјективитет на друштвото
Член 568

(1) Тајното друштво нема правен субјективитет и нема фирма.
(2)Тајното друштво постои само во односите меѓу тајниот содружник и претприемачот 
- јавниот содружник и не настапува во односите со трети лица. 
(3) Претприемачот настапува во правниот промет и е исклучителен носител на сите 
права и обврски од работењето.

Спогодбено уредување на односите
Член 569

(1) Содружниците слободно се спогодуваат за целите, формите и размерите на 
интересите и условите на работењето на тајното друштво.
(2) Претприемачот и еден или повеќе тајни содружници во вршењето на должностите 
се должни да постапуваат со она внимание коешто го посветуваат на своите работи.



Договорзауредувањенаодносите
Член 570

(1) Односите меѓу содружниците се уредуваат со договор.
(2) На односите меѓу претприемачот и тајниот содружник коишто не се уредени со 
договорот од ставот (1) на овој член и со одредбите од овој дел од законот, се 
применуваат одредбите од Законот за облигационите односи со коишто се уредува 
договорот за ортаклак.

Влог на тајниот содружник
Член 571

Тајниот содружник не е должен да го зголемува влогот или да го дополнува ако влогот 
биде намален поради загуба на тајното друштво.

Покривање загуба
Член 572

(1) Ако поинаку не е договорено, тајниот содружник учествува во покривањето на 
загубата на претприемачот.
(2) Тајниот содружник во загубата учествува само до износот на уплатениот или до се 
уште невнесениот влог. За износот на загубата што отпаѓа на тајниот содружник се 
намалува влогот на тајниот содружник.
(3) Ако уделот на тајниот содружник во добивката и во загубата не е определен со 
договор, во случај на спор го определува судот во вонпроцесна постапка.

Пресметување добивка, односно загуба
Член 573

(1) На крајот на секоја деловна година претприемачот ја пресметува добивката, 
односно загубата на тајното друштво и на тајниот содружник му ја исплаќа добивката 
којашто му припаѓа.
(2) Тајниот содружник не е должен примената добивка да ја врати поради подоцнежни 
загуби. По исклучок, ако влогот е намален поради загуба, добивката се употребува за 
зголемување на влогот на тајниот содружник до висина на влогот определен во 
договорот.
(3) Добивката, којашто тајниот содружник не ја презел, не го зголемува неговиот влог.

Право на препис и на увид во книги и списи
Член 574

(1) Тајниот содружник има право да бара препис на годишните сметки и испитување на 
нивната исправност и уредност со споредување со книгите и списите.
(2) На барање на тајниот содружник судот, во вонпроцесна постапка, во секое време, 
ќе му нареди на претприемачот - јавниот содружник да му се дадат на тајниот 
содружник годишните сметки или да му се дадат други објаснувања, како и да му се 
стават на увид книгите и списите.
(3) Правата на тајниот содружник од ставовите (1) и (2) на овој член не можат со 
договор ниту да се исклучат ниту да се ограничат.

Односите со трети лица
Член 575

Името на тајниот содружник не смее да се наоѓа во фирмата на претприемачот, 
ноакосенаоѓавонеа, а тајниот содружник тоа го знаел или морал да го знае,им 
одговара на доверителите за обврските од работењето на тајното друштво 
неограничено и солидарно со претприемачот.

Услови за престанување
Член 576

(1) Тајното друштво престанува со: 
1) истекот на времето за кое што е склучен договорот за тајното  друштво; 
2) спогодба на претприемачот и тајниот содружник; 
3) остварување на целите заради кои што е склучен договорот за тајното друштво или, 
ако остварувањето на целите стане невозможно, без разлика на тоа дали договорот е 



склучен на определено или неопределено време; 
4) смртта на претприемачот, односно со престанувањето со работа на претприемачот 
и 
5) отворање стечајна постапка на ддруштвото во кое што претприемачот е јавен 
содружник или надтаен содружник.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член до престанувањето на тајното друштво 
доаѓа по сила на законот, освен ако со договорот за друштвото поинаку не е 
определено.
(3) Со смртта на таен содружник друштвото престанува, освен ако со договорот 
поинаку не е определено.

Уредување на односите кога друштвото не престанало со стечај
Член 577

Ако тајното друштво престанало од други причини, а не поради отворање стечајна 
постапка над друштвото в коешто претприемачот е јавен содружник, претприемачот е 
должен да изврши пресметка со тајниот содружник и неговото побарување да го 
исплати во пари, ако поинаку не се спогодиле.

Стечја над претприемачот
Член 578

(1) Ако се отвори стечајна постапка над друштвото во кое претприемачот е јавен 
содружник, тајниот содружник е должен да го внесе веќе пристигнатиот дел од влогот.
(2) Ако делот од загубата го надминува делот кој паѓа на тајниот содружник, стечаен 
доверител може да го оствари своето побарување од внесениот влог или со отворање 
стечајна постапка од веќе пристигнатиот влог.
(3) Делот од влогот, којшто до отворањето на стечајната постапка над друштвото се 
уште не е пристигнат, тајниот содружник, без оглед на делот на загубата којашто паѓа 
врз него, не мора да го внесе во стечајната маса.


