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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Член 1 
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/2004, 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, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), во членот 
169 по ставот (2), се додава нов став (3), кој гласи: 
(3) Фирмата на поедноставеното друштво со ограничена одгворност мора да ги содржи 
и зборовите „поедноставено друштво со ограничена одговорност“, или ознаката 
“ПДОО“. 
 

Член 2 
Во членот 170 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Друштвото кое има најмногу тројца основачи како физички лица, од кои еден е 
управител, може да се основа како поедноставено друштво со ограничена 
одговорност.“   
Ставовите (2), (3), (4) и (5), стануваат ставови (3), (4), (5) и (6). 
 

Член 3 
По членот 172, се додава нов наслов и нов член 172-а, кои гласат: 

“Поедноставено друштво со ограничена одговорност 
Член 172-а 

 (1) Најмалиот износ на основната главнина на поедноставеното друштво со 
ограничена одговорност е 1 евро, во денарска противвредност според средниот курс 
на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, освен 
ако основачите не се договориле тоа да биде денот на потпишување на основачкиот 
акт на друштвото. Најмалиот номинален износ на деловниот удел е 10 центи во 
денарска противвредност противвредност според средниот на Народната банка на 
Република Северна Македонија на денот на уплатата, освен ако основачите не се 
договориле тоа да биде денот на потпишување на основачкиот акт на друштвото. 
Основната главнина и деловниот удел во друштвото мора да бидат изразени со цел 
број во евра.  
(2) Влоговите за преземените деловни удели се уплаќаат само во пари. Пријавата за 
упис на друштвото во трговскиот регистар се поднесува откако влоговите за 
преземените деловни удели во друштво во целост се уплатени.  
(3) Друштвото мора да има задолжителна резерва, во која мора да се внесе ¼ (една 
четвртина) од добивката на друштвото искажана во годишните финансиски извештаи, 
намалена за износот на загубата од преходната година.  
(4)Задолжителната резерва може да се употреби за: 
1) зголемување на основната главнина со распределба на резервата во основната 
главнина на друштвото, 
2)за покривање на загубата искажана за годината за која се поднесуваат годишните 
финансиски извештаи, ако не е покриена од добивката оставрена во претходната 
година и 
3) за покривање на загубата искажана за претходната година, ако не е покриена од 
добивката искажана во годишните финансиски извештаи за годината за која се 
поднесуваат. 
 (5) Доколку друштвото ја зголеми основната главнина, така што достигнува или 
станува поголема од најнискиот износ на основната главнина предвиден во членот 172 
став (2) од овој закон, над друштвото повеќе не се применуваат одредбите од 
ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој член, со тоа што друштвото може да ја задржи 
фирмата од членот 169 став (3) од овој закон. На основната главнина на друштвото и 
на уделите се применуваат одредбите од членот 174 став (4) од овој закон. 
 

Член 4 
Во членот 218, по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 



 
 

 

“(2) Во поедноставеното друштво со ограничена одговорност, секој износ од 10 центи 
како номинален износ на деловниот удел, дава право на еден глас, се додека 
основната главнина на друштвото не се зголеми најмалку на износот од ставот (5) на 
членот 172-а од овој закон. Управителот е должен во книгата на деловните удели при 
уписот на секоја промена на големината на уделот, да го внесе и бројот на гласови кои 
произлегуваат од тој удел во собирот на содружници, со што на барањето на 
содружникот во друштвото, за тоа ќе му издаде потврда. “  
Ставот (2) станува став (3).    
 

Член 5 
Во членот 477-а став (8) зборовите “ членовите552-а и 552-б“ се заменуваат со 
зборовите “ членот 552-а„. 

 
Член 6 

Во членот 552-а во ставот (1) зборовите “и причините определени со членот 552-а од 
овој закон“, се заменуваат со зборовите “во постапка  согласно член 477-а  од овој 
закон“.  
 

Член 7 
Членот 552-б се брише. 

 
Член 8 

По членот 597-а, се додава нов член 597-б, кој гласи: 
“Член 597-б 

За прекршоците утврдени во членот 605 –в од овој закони и членот 605-б од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.166/12), надлежен орган за поведување прекршочна 
постапка е Комисијата за хартии од вредност. 
 

Член 9 
Во членот 598 став 1 бројот “ 1.000“, се заменуваат со бројот  “250“. 
 

Член 10 
Членот 598-а се менува и гласи: 
“ Во случај повторно сторување на прекршокот од членот 598 став 1 точки 5, 6, 7, 8 и 9 
од овој закон, на трговецот поединец покрај глобата од членот 598 од овој закон, ќе му 
биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење дејност во траење до една 
година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката. 
 

Член 11 
Во членот 599 став (1) зборовите “Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 
противвредност “, се заменуваат со зборовите “ Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска протввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност  за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец,:“  
Ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.  
 

Член 12 
Во членот 599-а во ставот (1) зборовите “една до три години“ се заменуваат со 
зборовите “три месеци до две години“. 
 

Член 13 
Во членот 600 ставот (1) зборовите „Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 
противвредност:“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска протввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 



 
 

 

денарска противвредност  за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец,“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
“ Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во јавното друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 
 

Член 14 
Во членот 601, ставот (1) зборовите „Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 
противвредност“, се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска протввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност  за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец,“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во друштвото со ограничена одговорност за дејствијата од ставот (1) 
на овој член.“ 
 

Член 15 
Во членот 601-а во ставот (1) зборовите “една до три години“ се заменуваат со 
зборовите “три месеци до две години“.  
 

Член 16 
По членот 601-а се додаваат два нови члена 601-б и 601-в, кои гласат: 

“Член 601-б 
(1)Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем 
трговец, ќе му се изрече за прекршок на поедноставено друштво со ограничена 
одговорност, ако: 
1) не го обезбеди соодветниот износ на задложителна резерва согласно членот 172-а 
став (3) од овој закон и  
2)не ја употребува задолжителната резерва, во согласност со членот 172-а став (4) од 
овој закон. 
 (2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во поедноставено друштво со ограничена одговорност, за 
дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 601-в 

(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две 
години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на 
поедноставеното друштво со ограничена одговорност за прекршоците од членот 601-б 
на овој закон. 
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до една година 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице 
во друштвото, за прекршоците од членот 601-б на овој закон.“ 

 
 

Член 17 
Во членот 602 ставот (1) зборовите“Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противвредност“, се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска протввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност  за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец,“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во акционерското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 



 
 

 

Член 18 
Во членот 602-а во ставот (1) зборовите “една до три години, сметајки од денот на 
правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштвото со ограничена одговорност“, 
се заменуваат со зборовите “три месеци до две години, сметајки од денот на 
правосилноста на одлуката ќе му се изрече на акционерското друштво“.   
Во ставот (2) зборовите “од шест месеци “ се бришат. 
 

Член 19 
Во членот 602-б зборовите “1.500 до 2.000“ се заменуваат со бројот “500“,  зборот “му“ 
се заменува со зборот “им“ и по зборот “управување“ се додаваат зборовите 
“акционерско друштво,“.  
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Во случај повторно сторување на прекршоците од ставот (1) на овој член, на 
членовите на органот на управување, покрај покрај глобата од ставот (1) на овој член, 
ќе им биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење 
до една година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката. 
 

Член 20 
Во членот 602-в зборовите “1.500 до 2.000“ се заменуваат со бројот “500“.  
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Во случај повторно сторување на прекршоците од ставот (1) на овој член, на 
неизвршните членови на органот на управување покрај глобата од ставот (1) на овој 
член, ќе им биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење должност во 
траење до една година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката. 
 

Член 21 
Во членот 602 -г зборовите ““1.500 до 2.000“ се заменуваат со бројот “500“.  
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Во случај повторно сторување на прекршокот од ставот (1) на овој член, на 
извршните членови на органот на управување покрај глобата од ставот (1) на овој 
член, ќе им биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење должност во 
траење до една година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката. 
 

Член 22 
Членот 602-д се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на управител, член на орган на управување, надзорен одбор, раководно 
лице и акционер, кои имаат статус на заинтересирана страна според членот 457 од 
овој закон, ако не постапат согласно со членот 459 од овој закон.  
(2) Во случај повторно сторување на дејствието од ставот (1) на овој член, на 
управител, член на орган на управување, надзорен одбор, раководно лице и акционер, 
кои имаат статус на заинтересирана страна според членот 457 од овој закон, покрај 
глобата од ставот (1) на овој член,  ќе им биде изречена и прекршочна санкција 
забрана на вршење должност во траење до една година, сметајки од денот на 
правосилноста на одлуката. 
(3)Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем 
трговец, ќе му се изрече на акционерското друштво, ако не постапи согласно со членот 
459 од овој закон. 
(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во акционерското друштво за дејствието од ставот (3) на овој член. 
(5) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две 
години, сметајки од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на 
акционерското  друштво , за прекршок од став (3) на овој член.  
(6) Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до една година, 
сметајки од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице 
во акционерското друштво, за прекршок од ставот 3 на овој член. 



 
 

 

 
Член 23 

Во членот 603 став (1), по бројот “5.000“ се додаваат зборовите “до 10.000“. 
Во ставот (2) бројот “1.000“ се заменува со бројот “500“. 
 

Член 24 
Во членот 604 став (1) зборовите “Глоба во износ од 3.000 евра во денарска 
противвредност“, се заменуваат со зборовите “ Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска протввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност  за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец,“ 
Ставот (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 

Член 25 
Во членот 604-а во ставот (1) зборовите “една до три години“ се заменуваат со 
зборовите “три месеци до две години“. 

 
Член 26 

Членот 605 се менува и гласи:  
“(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем 
трговец, регистриран како странско трговско друштво, во зависност од неговото 
класифицирање  според законот во земјата каде што е основан, ако врши дејност на 
подрачјето на Република Северна Македонија без основање подружница, а бил 
должен да ја организира согласно со одредбите на членот 581 став (2) од овој закон. 
 (2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во странското трговското друштво за дејствието од ставот (1) на овој 
член.“ 

Член 27 
Членот 605-а се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем 
трговец, ќе му се изрече за прекршок на друштво чии акции котираат на берза и на 
друштво кое согласно со Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за 
известување, ако на својата официјална интернет страница не ги објави податоците 
определени во членот 387 став (3) на овој закон. 
 (2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 
 

Член 28 
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен 
весник на Република Македонија бр.48/10 и бр.24/11) членот 605-б се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и 
глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, 
ќе му се изрече за прекршок на друштво, ако акциите стекнати согласно со членот 335 
став (1) на овој закон, претходно не биле понудени за продажба во рокот од членот 335 
став (2) од овој закон. 
 (2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствието од ставот (1) на овој член.“ 
 

Член 29 



 
 

 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен 
весник на Република Макединија бр.166/12), во членот 605-б став (1) зборовите “2.500 
до 5.000“ се заменуваат со бројот “500“. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Во случај повторно сторување на прекршокот од ставот (1) на овој член, на 
членовите на органот на управување покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе им 
биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење до една 
година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката. 
Ставот (2) се брише. 
 

Член 30 
Во членот 605-в ставот (1) се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем трговец 
, ќе му се изрече за прекршок на акционерското друштво, ако реализирало зделка со 
заинтересирана страна, пред да добие мислење од овластен ревизор за истото, 
спротивно на одредбите од членот 460-а став (3) од овој закон.“ 
По ставот (1) се додава нова став (2) кој гласи: 
“(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 
Ставот (2), кој станува став (3), се брише. 
 

Член 31 
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен 
весник на Република Македонија бр.42/10) во членот 13 зборовите “Глоба во износ од 
2.500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец“. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 32 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен 
весник на Република Македонија бр.42/10) во членот 14 зборовите “Глоба во износ од 
2.500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите “Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во 
денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра 
во денарска противвредност за голем трговец“.  
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.“ 
 

Член 33 
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен 
весник на Република Македонија бр.48/10) во членот 27 став (1) зборовите “Глоба во 
износ од 2.500 до 5.000 во денарска противвредност“, се заменуваат со зборовите 
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска протввредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, 
глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за среден трговец 
и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем 
трговец,“. 
Во ставот (2) зборовите “2.500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите “од 100 до 500“.  
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
“(3) Во случај повторно сторување на прекршокот од ставот (2) на овој член, на 
членовите на органот на надзор, покрај глобата од ставот (2) на овој член, ќе им биде 



 
 

 

изречена и прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење до една 
година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката.“ 
 
 

Член 34 
Започнатите постапки за бришење неактивни субјекти од трговскиот регистар согласно 
членот 552-б, започнати до денот на влегувањето  во сила на овој закон, ќе продолжат 
согласно Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 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, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18). 

 
Член 35 

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



 
 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 
I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА  НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 
Со членовите 1, 2, 3 и 4 од Предлог на законот се воведува поедноставена форма на 
Друштво со ограничена одговорност, со основна главнина од 1 евро, основано најмногу 
со тројца основачи, кои можат да бидат само физички лица. За Поедноставеното 
друштво со ограничена одговорност се предвидени посебни правила од аспект 
креирање законска резрва и  располагање со добивката.  
Со членовите  5, 6 и 7 од Предлог на законот се укинуваат причините за поведување 
постапка за бришење неактивен субјект од трговскиот регистар по службена должност 
од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија. Останува, 
единствено можноста за отпонување постапка за бришење неактивен субјект, доколку 
статусот “неактивен“ е утврден од страна на Управата за јавни приходи, три години по 
ред, согласно членот 477-а од Законот. 
Со членот 8 од Предлог на законот се додава нов член 597-б, со кој се предлага 
издвојување и се прецизирање на надлежноста на Комисијата за хартии од вредност 
за поведување прекршочна постапка, доколку е сторен прекршок според членовите 
606-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 
(Службен весник бр.166/12) и членот 605-в од овој Закон. Оваа надлежност Комисијата 
и досега ја остваруваше согласно членот 605-б 24 став (2) и членот 605-в став (2) од 
Законот. 
Со членот 9 од Предлог на Законот се менува членот 598 со што се намалува глобата 
за трговец-поеднец, така што распонот од 500 до 1.000 евра, се заменува со фиксен 
износ од 250 евра, доколку надлежен орган констатира дека е сторен прекршок 
согласно членот 598 од Законот. 
Со членот 10 од Предлог на законот се менува членот 598-а, со што се врши 
намалување на времетраењето на мерката забрана за вршење дејност за трговецот 
поединец, кое наместо досегашниот распон од една до три години, се заменува во 
времетраење до една година. Воедно се воведува новина, мерката забрана за вршење 
дејност да може да се изрече, само доколку повторно е сторен прекршок од страна на 
истиот трговец-поединец, заедно со изречената глоба од 250 евра,  доколку е 
констатиран прекршок од членот 598.  
Со членот 11 од Предлог на законот, се менува членот 599, со што се врши групирање 
на распонот на износот на глобата на трговското друштво, како правно лице, врз 
основа на неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој 
начин на групирање на распоните на глоба, за секој тип трговец, се оставрува 
намалување на изност на распонот на глобата за микро и мали трговци, додека за 
средните и големи трговци распонот на износот на глобата се зголемува.  
Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во 
трговското друштво, се заменува со глоба во фиксен износ од 500 евра, која се 
применува за сите групи трговци. 
Со членот 12 од Предлог на законот, се менува членот 599-а, така што се врши 
намалување на времетраењето на мерката забрана за вршење дејност за трговското 
друштво, кое наместо досегашниот распон од една до три години, сега се заменува со 
распонот од три месеци до две години.  
Со членот 13 од Предлог на законот се менува членот 600, со што се врши групирање 
на распонот на износот на глобата на јавното друштво, како правно лице, врз основа 
на неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој начин на 
групирање на распоните на глоба, за секој тип трговец, се оставрува намалување на 
изност на распонот на глобата за микро и мали трговци, додека за средните и големи 
трговци распонот на износот на глобата се зголемува.  
Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во 
трговското друштво, се заменува со глоба во фиксен износ од 500 евра, која се 
применува за сите групи трговци. 
Со членот 14 од Предлог на законот се менува членот 601, со што се врши групирање 
на распонот на износот на глобата на друштвото со ограничена одговорност, како 
правно лице, врз основа на неговата класификација како микро, мал, среден и голем 
трговец. Со овој начин на групирање на распоните на глоба, за секој тип трговец, се 



 
 

 

оставрува намалување на износот на распонот на глобата за микро и мали трговци, 
додека за средните и големи трговци распонот на износот на глобата се зголемува.  
Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во 
друштвото со ограничена одговорност, се заменува со глоба во фиксен износ од 500 
евра, која се применува за сите групи трговци. 
Со членот 15 се менува членот 601-а, со што се врши намалување на времетраењето 
на мерката забрана за вршење дејност за друштвото со ограничена одговорност, кое 
наместо досегашниот распон од една до три години, се заменува со распонот од три 
месеци до две години.  
Со членот 16 од Предлог на законот се додаваат два нови члена 601-б и 601-в со кои 
се предвидуваат прекршочните санкции за поедноставено друштво со ограничена 
одговорност, во форма на глоба и времени мерки забрана за вршење дејност и 
должност.  
Со членот 17 од Предлог на законот се менува членот 602, така да се врши групирање 
на распонот на износот на глобата на акционерското друштво, како правно лице, врз 
основа на неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој 
начин на групирање на распоните на глоба, за секој тип трговец, се оставрува 
намалување на изност на распонот на глобата за микро и мали трговци, додека за 
средните и големи трговци распонот на износот на глобата се зголемува.  
Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во 
акционерското друштво, се заменува со глоба во фиксен износ од 500 евра, која се 
применува за сите групи трговци. 
Со членот 18 од Предлог на законот се менува членот 602-а, така да се врши 
намалување на времетраењето на мерката забрана за вршење дејност за 
акционерското друштво, кое наместо досегашниот распон од една до три години, се 
заменува со распонот од три месеци до две години. Воедно, се врши намалување на 
времетраењето на мерката забрана за вршење должност за одговорното лице во 
акционерското друштво, кое наместо досегашниот распон од шест месеци до една 
година, се заменува со максимално времетраење до една година. 
Со членот 19 од Предлог на законот се менува членот 602-б, така да се врши 
намалување на износот на глобата на член на органот на управување во акционерско 
друштво, со тоа што износот на глобата во распон од 1.500 до 2.000 евра, се заменува 
со фиксен износ од 500 евра. Воедно, се додава нова одредба според која во случај 
повторно сторување на  прекршоците од овој член, на членовите на органот на 
управување, покрај покрај глобата од 500 евра, ќе им биде изречена и прекршочна 
санкција забрана на вршење должност во траење до една година, сметајки од денот на 
правосилноста на одлуката.   
Со членот 20 од Предлог на законот се менува 602-в, така да се врши намалување на 
износот на глобата на неизвршни членови на одборот на директори, односно на 
членовите на надзорниот одбор во акционерско друштво, со тоа што износот на 
глобата во распон од 1.500 до 2.000 евра, се заменува со фиксен износ од 500 евра. 
Воедно, се додава нова одредба според која во случај повторно сторување на  
прекршоците од овој член, на членовите на неизвршните членови на одборот на 
директори, односно на членовите на надзорниот одбор во акционерско друштво, покрај 
глобата од 500 евра, ќе им биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење 
должност во траење до една година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката.   
Со членот 21 од Предлог на законот се менува членот 602-г, така да се врши 
намалување на износот на глобата на извршни членови на одборот на директори, 
односно на членовите на управниот одбор во акционерско друштво, со тоа што износот 
на глобата во распон од 1.500 до 2.000 евра, се заменува со фиксен износ од 500 евра. 
Воедно, се додава нова одредба според која во случај повторно сторување на  
прекршоците од овој член, на членовите на извршните членови на одборот на 
директори, односно на членовите на управниот одбор во акционерско друштво, покрај 
глобата од 500 евра, ќе им биде изречена и прекршочна санкција забрана на вршење 
должност во траење до една година, сметајки од денот на правосилноста на одлуката.   
Со членот 22 од Предлог на законот, во целост се менува членот 602-д, кој во 
моментов предвидува глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска 
противвредност да им се изрече за прекршок на лицата од членот 457 од овој закон, 
ако не постапат согласно членот 459 од овој закон. Со измената се предлага, глоба во 



 
 

 

износ од 500 евра да им се изрече за прекршок на управител, член на орган на 
управување, надзорен одбор, раководно лице и акционер, кои имаат статус 
“заинтересирана страна“ според членот 457 од овој закон, ако не постапат согласно 
членот 459 од овој закон. Во случај повторно сторување на дејствието од овој член, од 
“заинтересирана страна“, покрај глобата од 500 евра,  ќе им биде изречена и 
прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење до една година, сметајки 
од денот на правосилноста на одлуката.  
Воедно, се предвидува соодветен распон на глоба за акционерското друштво, во 
зависност од неговата класификација, доколку не постапи во согласност со членот 459 
од овој закон, заедно со глоба во износ од 500 евра за одговорното лице во 
акционерското друштво.  Во прилог на паричната казна, се предвидува и мерка 
забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две години за акционерското  
друштво, заедно со забрана за вршење должност во траење до една година, за 
одговорното лице во акционерското друштво.  
Со членот 23 од Предлог на законот,се менува  членот 603, во кој се зголемува износот 
на глобата за Централниот депозитар, кој согласно евиденцијата на Централниот 
регистар, има статус “голем трговец“ – Акционерско друштво. Со измената се 
предлага, изрекување глоба за Централниот депозитар во распон од 5.000 до 10.000 
евра, доколку на акционерот не му овозможи увид во акционерската книга, односно не 
му издаде фотокопија од податоците запишани во акционерската книга на друштвото 
(член 283 ставови (6) и (7)). Воедно, се предлага и глоба во износ од 500 евра за 
одговорното лице во Централниот депозитар.  
Со членот 24 од Предлог на законот, се менува членот 604, со што се врши групирање 
на распонот на износот на глобата на командитното друштво, како правно лице, врз 
основа на неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој 
начин на групирање на распоните на глоба, поединечно за секој тип трговец, се 
оставрува намалување на изност на распонот на глобата за микро и мали трговци, 
додека за средните и големи трговци распонот на износот на глобата се зголемува.  
Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во 
командитното друштво, се заменува со глоба во фиксен износ од 500 евра, која се 
применува за сите групи трговци. 
Со членот 25 се менува членот 604-а, според кој се врши намалување на 
времетраењето на мерката забрана за вршење дејност за командитното друштво, кое 
наместо досегашниот распон од една до три години, се заменува со распонот од три 
месеци до две години. 
Со членот 26 се менува членот 605 според кој  се врши групирање на распонот на 
износот на глобата на странско трговско друштво, како правно лице, врз основа на 
неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец, во земјата во која 
што е регистриран. Воедно, глобата во износ од 30% од одмерената глоба на 
одговорното лице во странското трговско друштво, се заменува со глоба во фиксен 
износ од 500 евра, која се применува за сите групи трговци. 
Со членот 27 се менува членот 605-а, со што се предлага  групирање на распонот на 
износот на глобата на друштво чии акции котираат на берза и на друштво кое согласно 
Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување, врз основа на 
неговата класификација како мал, среден и голем трговец. Воедно, глобата во износ од 
30% од одмерената глоба на одговорното лице во овие друштва се заменува со глоба 
во фиксен износ од 500 евра, која се применува за сите групи трговци.  
Со членот 28 се менува членот 605-б од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.48/10 и 24/11), со што се 
предлага групирање на распонот на износот на глобата на акционерско друштво, врз 
основа на неговата класификација како среден и голем трговец. Воедно, глобата во 
износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во акционерското друштво, се 
заменува со глоба во фиксен износ од 500 евра, која се применува за сите групи 
трговци.  
Со членот 29 се менува членот 605-б од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.166/12), со што се предлага 
намалување на износот на глобата на членови на органите на управување во друштво 
кои гласале за одобрување зделка со заинтересирана страна, спротивно на одредбите 
од овој закон, со тоа што износот на глобата во распон од 2.500 до 5.000 евра, се 



 
 

 

заменува со фиксен износ од 500 евра. Воедно, се додава нова одредба според која во 
случај повторно сторување на  прекршоците, од страна на членовите на органот на 
управување во друштвото, покрај глобата од 500 евра, ќе им биде изречена и 
прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење до една година, сметајки 
од денот на правосилноста на одлуката.   
Со членот 30 се менува членот 605-в, со што се врши групирање на распонот на 
износот на глобата на акционерско друштво, како правно лице, врз основа на неговата 
класификација како микро, мал, среден и голем трговец. Со овој начин на групирање 
на распоните на глоба, за секој тип трговец, се остварува намалување на изност на 
распонот на глобата за микро и мали трговци, додека за средните и големи трговци 
распонот на износот на глобата се зголемува. Воедно, се додава одредба според која 
за одговорното лице во акционерското друштво, се воведува глоба во фиксен износ од 
500 евра, која се применува за сите групи трговци. 
Со членот 31 се менува членот 13 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.42/10), така што се предлага 
групирање на распонот на износот на глобата на друштво чии акции котираат на берза 
и на друштва кои согласно Законот за хартии од вредност се со посебни обврски за 
известување, врз основа на неговата класификација како мал, среден и голем трговец, 
доколку на својата официјална интернет страница не ги објави податоците определени 
во членот 4 со кој се додава нов член 388-б, членот 6 со кој се додава нов член 391-б 
став (6), членот 8 со кој се додава нов член 392-а став (7) и членот 10 со кој се додава 
нов член 401-а став (3) од овој закон. Воедно, се додава одредба според која за 
одговорното лице во друштвото, се воведува глоба во фиксен износ од 500 евра, која 
се применува за сите групи трговци.  
Со членот 32 се менува членот 14 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.42/10), така што се предлага 
групирање на распонот на износот на глобата на друштво чии акции котираат на берза 
и на друштва кое согласно Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за 
известување, врз основа на неговата класификација како среден и голем трговец, 
доколку постапи спротивно на одредбите од членовите 388-а, 392-б (3) и 392-в(2) од 
овој Закон.  Воедно, се додава одредба според која за одговорното лице во друштвото, 
се воведува глоба во фиксен износ од 500 евра, која се применува за сите групи 
трговци.  
Со членот 33 се менува членот 27 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.42/10), така што се предлага 
групирање на распонот на износот на глобата на акционерското друштво, врз основа 
на неговата класификација како микро, мал, среден и голем трговец, доколку доколку 
не организра служба за внатрешна ревизија, како независна организациска единица во 
друштвото, според  членовите 415-а, 415-б, 415-в и 415-г.  Понатаму, се врши 
намалување на износот на глобата во распон од 2.500 до 5.000 евра, сега на износ од 
500 евра, за прекршок на секој член на органот на надзор, доколку не донесе одлука со 
која е организрана служба за внатрешна ревизија, како независна организациска 
единица во друштвото.   
Со членот 34 од Предлог законот се воведува преодна одредба за третманот на 
започнатите постапки за бришење неактивни субјекти според членот 552-б од Законот. 
Со овој член се предвидува започнатите постапки за бришење, пред влегувањето во 
сила на овој закон, да продолжат и да бидат завршени според одредбите од членот 
552-а и членот 552-б.  
 
II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ 
Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за трговските 
друштва, се предвидува воведување поедноставено друштво со ограничена 
одговорност,   усогласување со новиот Закон за прекршоци, и укинување одредба 
според која Централниот регистар по службена должност поведува постапка за 
бришење неактивен субјект, со интервенција на постоечките одредби на законот и со 
воведување нови одредби, решенијата содржани во одредбите се меѓусебно повразни 
и се однесуваат на истата работа. 
 



 
 

 

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
-Со Предлог на законот се овозможува основање друштво со ограничена одговорност 
со симболичен минимален износ на почетен основачки капитал од 1 евро, од страна 
на лица-граѓани кои имаат идеја за водење бизнис, но немаат доволно средства во 
износ од најмалку 5.000 евра основачки капитал, за да отпочнат сопствен бизнис. Со 
примената на одредбите од Предлог законот се очекува и намалување на сивата, 
нелегална економија во државата.  
 Со Предлог на законот се овозможува намалување на износот на глобите за 
трговците, доколку согласно Законот за трговските друштва се класифицирани како 
микро и мали трговци, додека за останатите трговци, класифицирани како средни и 
големи, износост на глобата се предлага да биде зголемен.  Воедно, значително се 
намалува износот на глобата за членови на орган на управување во акционерските 
друштва, доколку во конкретно определени случаи постапуваат спротивно на 
одредбите од Законот за трговските друштва, поради што се воведува мерка забрана 
за вршење должност во траење од една година, доколку прекршокот биде повторно 
сторен од страна на членовите на органот на управување.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ 

 
 

Фирма 
Член 169 

(1) Фирмата на друштвото со ограничена одговорност мора да ги содржи и 
зборовите: ,,друштво со ограничена одговорност" или ознаката ,,ДОО". 
(2) Кога друштвото има еден содружник фирмата ги содржи зборовите: 
,,друштво со ограничена одговорност од едно лице" или ознаката: ,,ДООЕЛ". 

 
Начин на основање на друштвото 

Член 170 
(1) Друштвото со ограничена одговорност (во натамошниот текст во глава трета од 
петтиот дел: друштвото), се основа со договор за друштвото што го склучуваат сите 
основачи во писмена форма или во електронска форма. 
(2) Ако друштвото го основа едно лице договорот за друштвото се заменува со изјава 
на основачот за основање на друштвото со ограничена одговорност (во натамошниот 
текст: изјава за основање на друштвото), во писмена форма или во електронска форма 
потпишана со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација. 
(3) Договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото во писмена 
форма, се заверува со потписи на содружниците со електронски потпис на 
регистрацискиот агент, или во електронска форма се потпишува со електронски потпис 
на содружниците на друштвото преку Системот за е-регистрација. 
(4) Основачите го склучуваат договорот за друштвото лично или преку полномошник, 
кој мора да има полномошно заверено кај нотар, освен во случај кога полномошното е 
потпишано со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација. 
Полномошно не е потребно ако застапникот на основачот врз основа на закон е 
овластен за него да го склучи договорот за друштвото, односно да даде изјава за 
основање на друштвото. 
(5) Основање на друштво со собирање содружници, односно со запишување влогови 
преку јавен повик не е допуштено. 

 
Граница на правото на глас на содружникот 

Член 218 
(1) Секој износ од влогот што одговара на вредноста од 100 ЕВРА, според 
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на 
склучувањето на договорот за друштвото, односно на денот на донесувањето на 
одлуката за промената на основната главнина, дава еден глас, при што деловите 
под 100 ЕВРА изразени во денари не се земаат предвид при определувањето на 
правото на глас. 
(2) Во договорот за друштвото може да се определи содружниците да имаат и 
поинакво право на глас од она што е определено во ставот (1) на овој член, со тоа 
што секој содружник мора да има право на најмалку еден глас. 

 
Постапка на утврдување статус  неактивен субјект 

Член 477-а 
(1) Централниот регистар на Република Македонија прибележува во својата 
евиденција дека над субјектот се води постапка на утврдување на статус на 
неактивен субјект и електронски ја известува Управата за јавни приходи за секој 
субјект за кој утврдил дека ги исполнува условите од членот 477 став (10) од овој 
закон. 
(2) Управата за јавни приходи поведува постапка на утврдување на статус 
неактивен субјект за субјектите од членот 477 ставови (9) и (10) од овој закон за 
кои била електронски известена согласно со ставот (1) на овој член. Во 
постапката, Управата за јавни приходи утврдува дали во периодот за кој не била 
поднесена годишна сметка и финансиски извештаи субјектот: 
- реализирал трансакции по кој било основ преку трансакциската сметка 
отворена кај носител на платен промет (вклучително и ако е остварен само 



 
 

 

прилив на средства) или 
- на друг начин располагал со своите средства и имот што Управата за јавни 
приходи го утврдила при вршење на работите од нејзиниот делокруг на 
надлежност. 
(3) Во случај кога кај субјектот како должник постои одлив на средства или 
пренос на имот по основ на присилна наплата, односно извршување истото не 
може да се третира како активност на субјектот во постапката на утврдување на 
статус на неактивен субјект. 
(4) Управата за јавни приходи донесува решение за утврдување на статус на 
неактивен субјект доколку кај субјектот над кој спровела постапка согласно со 
ставот (2) на овој член утврди дека не сe исполнети условите определени во 
ставот (2) на овој член. Управата за јавни приходи електронски веднаш го 
известува Централниот регистар на Република Македонија дека на друштвото му е 
определен статус на неактивен субјект, заради негово евидентирање. 
(5) Ако Управата за јавни приходи во постапка на утврдување на статус на 
неактивен субјект констатира дека не се исполнети условите за неактивен, со 
решение го задолжува субјектот во рок од 30 дена од донесувањето на решението 
за деловната година повторно да достави до Централниот регистар на Република 
Македонија годишна сметка и финансиски извештаи, со претходно извршена 
ревизија од овластен ревизор. 
(6) Ако Управата за јавни приходи утврди дека постојат одредени отстапувања 
на податоците во годишната сметка и финансиските извештаи доставени до 
Централниот регистар на Република Македонија во однос на податоците 
доставени до Управата за јавни приходи, со решение го задолжува субјектот во 
рок од 30 дена од донесувањето на решението за деловната година повторно да 
достави до Централниот регистар годишна сметка и финансиски извештаи, со 
претходно извршена ревизија од овластен ревизор. 
(7) Управата за јавни приходи за донесените решенија согласно со ставовите 
(5) и (6) на овој член електронски го известува Централниот регистар на 
Република Македонија. 
(8) Доколку субјектот од ставовите (5) и (6) на овој член не достави во определениот 
рок годишна сметка и финансиски извештаи се брише од трговскиот регистар согласно 
со одредбите од членовите 552-а и 552-б од овој закон. 

 
Постапка на бришење на неактивни субјекти од надлежен регистар 

Член 552-а 
(1) Централниот регистар на Република Македонија е должен во рок од 30 дена 
по настапувањето на условите за бришење на неактивен субјект и причините 
определени со членот 552-б од овој закон на својата веб страница да објави 
соопштение за тоа и да спроведе постапка за негово бришење. Во соопштението 
се наведува називот на трговското друштво, неговиот ЕМБС и седиштето 
причината за бришење известувањето за правните последици од бришењето и 
рокот за постапување по известувањето. Истовремено со соопштението се 
повикуваат законските застапници, односно лицата и органите овластени за 
управување, застапување и надзор на субјектот, содружниците, како и 
доверителите (овластени подносители) во рок од една година од денот на 
објавувањето на соопштението да поднесат предлог за стечај согласно со Законот 
за стечај или предлог за ликвидација согласно со овој закон и за тоа писмено да 
го известат Централниот регистар на Република Македонија. За објавеното 
соопштение Централниот регистар на Република Македонија ја известува јавноста 
најмалку преку еден печатен медиум кој излегува на целата територија на 
Република Македонија и на националниот радио и телевизиски јавен сервис. 
(2) Доколку во рокот определен во ставот (1) на овој член Централниот 
регистар на Република Македонија не добие известување за поднесен предлог за 
ликвидација, односно предлог за отворање на стечајна постапка од страна на 
овластен подносител, го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб 
страница, а кога се работи за трговски друштва, во објавата се повикуваат и 
содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат 
имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот (4) на овој член. 



 
 

 

(3) Доколку Централниот регистар на Република Македонија во рок од една 
година од истекот на рокот од ставот (1) на овој член, не добие решение за 
отворање на стечајна постапка, односно не е отворена постапка за ликвидација 
согласно со одредбите од овој закон, Централниот регистар на Република 
Македонија го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб страница, 
а кога се работи за трговски друштва, во објавата се повикуваат и содружниците, 
односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на 
друштвото меѓу себе согласно со ставот (4) на овој член. 
(4) Движниот имот на трговските друштва избришани согласно со членот 552- 
а од овој закон се распределува во рок од една година од денот на донесувањето 
на решението за бришење. Паричните средства и недвижниот имот се 
распределуваат во рок од десет години од денот на донесувањето на решението 
за бришење. Доколку по истекот на овие рокови не дојде до распределба на 
имотот на друштвото, односно до распределба на новопронајден имот истиот се 
пренесува во сопственост на Република Македонија, со обврска движниот имот да 
се чува една година, а недвижниот имот и паричните средства десет години. Во 
овој рок основачите имаат право во судска постапка да ја докажуваат 
сопственоста на имотот и да бараат враќање на истиот. 
(5) Централниот регистар на Република Македонија секој месец на својата веб 
страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно 
со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, 
врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на 
нивните надлежности. 

Член 552-б 
(1) Во постапката определена во членот 552-а од овој закон од трговскиот 
регистар се бришат трговец поединец и трговско друштво ако е исполнета 
една од следниве причини: 
- не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна 
година до последниот работен ден од тековната година и 
- не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена 
согласно со членот 21 став (4) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на 
единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица. 
- по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на 
Централниот регистар на Република Македонија за извршен упис на основање 
согласно со членот 175 од овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог. 
 (2) Постапка за бришење согласно со ставот (1) на овој член и членот 552-б од 
овој закон поведува Централниот регистар на Република Македонија по службена 
должност. 
(3) Трговците поединци и трговските друштва за кои согласно со причините од 
ставот (1) на овој член, е започната постапка за бришење, истата ќе се запре ако за 
времетраењето на објавата на списокот за бришење ги отстранат причините заради 
кои била поведена. 

 
ДЕВЕТТИ ДЕЛ 

КОНТРОЛА И НАДЗОР 
Член 597 

(1) Контролата и надзорот врз трговецот - поединец, трговските друштва, стопанската 
интересна заедница и подружницата организирана од странско друштво, односно од 
странски трговец - поединец ја вршат инспекциски служби во рамките на 
надлежностите определени со закон.  
(2) При вршењето на надзор инспекциските служби од ставот (1) на овој   член  
поднесуваат барање за поведување на прекршочна постапка, доколку  е сторен  
прекршок во  врска со  одредбите од овој закон. Барање за поведување на прекршочна 
постапка поднесува и Ценатралниот регистар на Република Македонија.  
(3) Прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Прекршочна комисија 
формирана од директорот на Централниот регистар на Република Македонија 
согласно со Законот за Централен регистар, доколку е сторен прекршок во врска со 
одредбите од членовите 477 ставови (4) и (5), 482 ставови  (1) и (2) и 506 ставови (4) и 
(5) од овој закон.  



 
 

 

(4) Во постапката од ставот (3) на овој член известувањата и доставата на писмената 
се врши на адресата на електронското сандаче за прием на писмена на трговското 
друштво запишана  во  трговскиот регистар.  
(5) Доколку друштвото нема запишана адреса на електронско сандаче за прием на 
писмена, известувањето се објавува на веб страницата  на  Централниот регистар на 
Република Македонија.  
(6) Известувањето објавено на веб страницата на Централниот регистар на Република 
Македонија се смета дека е уредно извршено  по истекот на рокот од осум дена од 
денот на објавувањето.  

Член 597-а 
Ако надлежниот инспектор утврди дека трговецот поединец започне со вршење на 
дејност пред да биде запишан во трговскиот регистар ќе донесе решение за 
привремена забрана за вршење на дејност во траење од 15 дена (член 14 став (1)). 

 
ДЕСЕТТИ ДЕЛ 

ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ 
Член 598 

 (1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на трговец - поединец, ако: 
1) регистрира повеќе од една фирма (член 14 став (4));  
2) преносот на фирмата на трето лице ќе го изврши спротивно на одредбите на овој 
закон (член 16 став (2)) и истиот не го запише во трговскиот регистар (член 16 став (4));  
3) престанувањето на работењето не го пријави на органот надлежен за јавни приходи 
(член 17 став (1)) и не поднесе пријава за бришење на уписот во трговскиот регистар 
(член 18 став (2));  
4) започне со вршење на дејност пред да биде запишан во трговскиот регистар (член 
14 став (1));  
5) започне со вршење на дејност пред добивање одобрение од надлежен орган за 
исполнување на пропишаните услови за вршење на дејноста (член 63 став (1));  
6) презема правни работи и дејствија надвор од предметот на работење, запишан во 
трговскиот регистар (член 64 став (1));  
7) не води или уредно не ги води трговските книги (членови  471 став (1) и  472 став 
(3));  
8) не ги чува на соодветен и правилен начин трговските и другите документи (член 474) 
и  
9) не составува, не објавува и не доставува годишни сметки (членови  476  став (1) и 
477 ставови (1), (4) и (7). 
Член 598-а  
Прекршочна санкција забрана на вршење дејност од една до три години, сметајќи од 
денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на трговецот поединец за 
прекршокот од членот 598 став (1) точки  5, 6, 7, 8 и 9 на овој закон. 
 

Член 599 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на трговското друштво, ако:  
1) започне со вршење дејност пред запишувањето во трговскиот регистар и пред 
добивањето одобрение од надлежен орган за исполнување на пропишаните услови за 
вршење на таа дејност ако е тоа определено со закон (член 63);  
2) не ги стори достапни информациите во согласност со член 10 од овој  закон;  
3) во своето работење фирмата не ја употребува како што е запишана во трговскиот 
регистар (член 52 став (1)) или употребува скратен назив на фирмата, а истиот не е 
запишан во трговскиот регистар (член 52 став (3));  
4) без изречна согласност на излезниот содружник или неговите наследници ја 
употребува старата фирма (член 53);  
5) не ја пријави промената на седиштето во  трговски регистар  (член  61 став (3)) и  
6) не составува, не објавува и не доставува годишни сметки, односно и консолидирани 
годишни сметки, финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи, кога 
имаат обврска за тоа со овој закон (членови  476 став (1), членот 477 ставови (1), (4), 
(5), (8) и (12), 482 ставови (1) и (2), 504 и 506 ставови (4) и (5));  



 
 

 

7) не исплати дивиденда во рокот утврден со членот 487 став (5) од овој закон;  
7-а ) одлуката за плаќање дивиденда не ги содржи податоците пропишани со членот 
490 став (1) од овој закон;  
8) не изврши  уплата  на паричниот влог во рокот  определен  со  овој закон (член 186 
став (5))  и 
9) не избере управител, односно орган  на управување или надзор во рокот  определен 
со овој закон  (член 233 став (2)).  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на трговското друштво ќе му  се изрече 
на одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.  
 

Член 599-а 
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години, 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштвото  за 
прекршок од членот 599 став (1) точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон.  
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до една година, 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице 
во друштвото за прекршок од членот 599 став (1) точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон. 
Член 600  
(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на јавно друштво, ако:  
1) врши дејност којашто, како занимање, може да ја врши лице кое има соодветна 
квалификација, а меѓу содружниците или вработените нема лице со соодветна 
квалификација (член 113);  
2) содружниците кои не се управители ги лиши од правата (член 132) и  
3) ако не го пријави за упис во трговскиот регистар престанувањето на друштвото (член 
147). (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на јавното друштво, ќе му се 
изрече на одговорното лице во јавното друштво за дејствијата од ставот 1 на овој 
член. 

Член 600 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на јавно друштво, ако:  
1) врши дејност којашто, како занимање, може да ја врши лице кое има соодветна 
квалификација, а меѓу содружниците или вработените нема лице со соодветна 
квалификација (член 113);  
2) содружниците кои не се управители ги лиши од правата (член 132) и 3) ако не го 
пријави за упис во трговскиот регистар престанувањето на друштвото (член 147).  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на јавното друштво, ќе му се изрече на 
одговорното лице во јавното друштво за дејствијата од ставот 1 на овој член. 
 

Член 601 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштвото со ограничена одговорност, ако:  
1) трошоците и наградите за учество во основање на друштвото не се исплатат од 
добивката во согласност со членот 180 став (3) на овој закон;  
2) секоја промена на податоците, секое пристапување и истапување на содружник од 
друштвото не ја пријави за упис во трговскиот регистар со пријава (член 182 став (4));  
3) имотот на друштвото, којшто е потребен за зачувување на основната главнина, се 
исплати на содружник (член 192 став (2));  
4) не води книга на удели, во согласност со членот 195 став (1) на овој закон, односно 
книгата на удели не ја води ажурно и точно (член 195 став (2));  
5) врз основа на одлука на судот, во рок од три дена од денот на приемот на 
решението, не ја изврши одлуката и не го внесе уписот во книгата за удели (член 196 
став (4));  
6) не го поднесат извештајот од извршената ревизија од овластени ревизори до 
собирот на содружниците (член 230 став (3));  
7) органот на управување е составен спротивно на членот 231 од овој закон;  
8) не изготват годишна сметка, финансиски извештај и годишен извештај за работата 
на друштвото од претходната деловна година или ако бидат изготвени, а не ги 



 
 

 

поднесат на собирот на содружниците, односно на собранието во роковите 
определени со овој закон (член 240 став (2));  
9) надзорниот одбор, односно контролорот се составени спротивно на членот 246 од 
овој закон;  
10) во своите деловни објави и прописи го споменува зголемувањето на основната 
главнина пред објавувањето на одлуката во трговскиот регистар (член 257 став (4));  
11) изврши исплата на содружниците врз основа на намалување на основната 
главнина пред уписот на измените на договорот за друштвото во трговскиот регистар 
(член 264 став (1));  
12) не го пријави за упис во трговскиот регистар престанувањето на друштвото (член 
269 став (1)) и  
13) не поднесле пријава за упис во трговскиот регистар на преобразбата на друштвото 
од една во друга форма (член 514 став (1));  
14) друштвото останало без управител, а содружниците на друштвото не одржале 
собир на содружници и не избрале управител на друштвото во рок определен во 
членот 233 став (2) од овој закон.  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на друштвото со ограничена 
одговорност, ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото за дејствијата од 
ставот (1) на овој член. 
Член 601-а  
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече  на друштво со 
ограничена одговорност за прекршок од членот 601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој 
закон.  
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до една година 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице 
во друштвото за прекршок од членот 601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон. 
 

Член 602 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на акционерско друштво, ако:  
1) пред уписот на основањето на друштвото во трговскиот регистар издало акции (член 
302 став (1)); 
 2) не ги чува актите и документите во седиштето на друштвото, предвидени во членот 
319 на овој закон;  
3) ги лиши акционерите од правото на информирање (член 320);  
4) им ветуваат или им исплатуваат камати на акционерите (член 328 став (2)); 
 5) известувањето за откупот на акциите не се објави во ,,Службен весник на 
Република Македонија" (член 339 став (5)); 
 6) одлуката на собранието за избор на одбор на директори или на надзорен одбор не 
ја пријави за упис во трговскиот регистар (член 344 став (5)); 
6-а) членовите на одборот на директори, односно надзорниот одбор не постапиле 
согласно со членот 347 став (2) и став (3) од овој закон;  
7) обврската, во случај на загуба, презадолженост или неспособност за плаќање не ја 
извршува во согласност со членот 354 став 4 од овој закон;  
8) не поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на отповикани или избрани 
членови од одборот на директори или надзорниот одбор (член 363 став (5));  
9) управниот одбор не поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на членови на 
управниот одбор овластени за застапување на друштвото (член 377 став  (3));  
9-а) акционерот не добие известување согласно со членот 406 став (1) од овој закон;  
9-б) поканата, односно јавниот повик не ги содржи податоците од членот 388 став (1) 
од овој закон и  
9-в) материјалите не се достапни за акционерите согласно со членот 388 став (3) од 
овој закон. 10) органот на управување не ја достави на Централниот регистар на 
Република Македонија правосилната одлука за да се изврши упис во трговскиот 
регистар (член 415 став (1));  
11) не го пријави извршеното зголемување на основната главнина заради упис во 
трговскиот регистар (членови 433 став (1), 435 став (2), 438 ставови  (1) и (2) и  441 
став (1));  



 
 

 

12) не ја пријави одлуката за намалување на основната главнина и извршеното 
намалување на основната главнина заради упис во трговскиот регистар (член  444 став  
(1) и 451 став (1));  
13) не поднесе пријава заради упис во трговскиот регистар на одлуката за 
престанување на друштвото (член 453 став (1)) и  
14) не поднесле пријава за упис во трговскиот регистар на преобразбата на друштвото 
од една во друга форма (член 514 став (1)). 
 (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на акционерското друштвото, ќе му се 
изрече на одговорното лице во друштвото за дејствијата од ставот (1) на овој член. 
Член 602-а  
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече  на друштво со 
ограничена одговорност за прекршок од членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 13 и 14 
на овој закон.  
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од шест месеци до 
една година сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на 
одговорното лице на друштвото за прекршок од членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 
13  и 14 на овој закон. 
 

Член 602-б 
(1)  Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на членовите на органот на управување, ако: 
 1) Годишниот извештај за работа на друштвото не ги содржи пропишаните податоци 
со членот 337 став (1 ) од овој закон;  
2) не го свикаат годишното собрание согласно со членот 384 став (1) од овој закон; 
3) Годишниот извештај за работа на друштвото не ги содржи пропишаните податоци со 
членот 384 став (7) од овој закон;  
4) не свикаат собрание на барање на акционер согласно со членот 385 од овој закон;  
5) не го свикаат собранието согласно со начините на свикување од членот 387 од овој 
закон;  
6) не го стават на дневен ред барањето од членот 390 став (6) од овој закон, освен во 
случаите од ставот (7) на овој член;  
7) не постапат согласно со членот 390 став (9) и став (10) од овој закон и  
8) не провериле дали пријавените акционери од списокот, се евиденитирани во 
акционерската книга согласно со членот 391 став (3) од овој закон.  
 

Член 602-в 
(1)  Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на неизвршните членови на одборот на директори, односно на членовите 
на надзорниот одбор на акционерското друштво, ако:  
1) не го свикаат годишното собрание согласно со членот 384 став (3) од овој закон и  
2) не свикаат собрание на барање на акционер согласно со членот 385 од овој закон. 
 

Член 602-г 
(1)  Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на извршниот член на одборот на директори, односно членот на 
управниот одбор на акционерското друштво, ако:  
1) на барање на акционерот не му издаде копија од записник од собранието на 
акционери согласно со членот 407 став (4) од овој закон.  
Член 602-д  
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на лицата од членот 457 од овој закон, ако не постапат согласно со членот 
459 од овој закон. 
 

Член 602-д 
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на лицата од членот 457 од овој закон, ако не постапат согласно со членот 
459 од овој закон. 

 



 
 

 

Член 603 
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на Централниот депозитар ако на акционерот не му овозможи увид во 
акционерската книга, односно не му издаде фотокопија од податоците запишани во 
акционерската книга на друштвото (член 283 ставови (6) и (7)).  
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице на Централниот депозитар во согласност со членот 283 ставови (6) и 
(7) од овој закон. 
 

Член 604 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на командитното друштво, ако:  
1) уписот на командитното друштво со акции во трговскиот регистар е извршен 
спротивно на членот 464 од овој закон и  
2) не поднесле пријава за упис во трговскиот регистар на преобразбата на друштвото 
од една во друга форма (член 514 став (1)).  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на командитното друштвото, ќе му се 
изрече на одговорното лице во друштвото за дејствијата од ставот (1) на овој член. 
 

Член 604-а 
(1) Прекршочна санкција - забрана за вршење дејност  во траење од една до три 
години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече  на 
командитно друштво со акции за прекршок од членот 604 став (1) на овој закон.  
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до една година 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече за прекршок на 
одговорното лице на друштвото за прекршок од членот 604 став (1) на овој закон. 
 

Член 605 
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на странско трговско друштво ако врши дејност на подрачјето на Република 
Македонија без основање подружница, а бил должен да ја организира согласно со 
одредбите на членот 581 став (2) од овој закон.  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на странско трговско друштвото, ќе му 
се изрече на одговорното лице во друштвото за дејствието од ставот (1) на овој член. 
 

Член 605-а 22(Службен весник на РМ бр.42/2010) 
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на  друштво чии акции котираат на берза и на друштво кое согласно со Законот за 
хартии од вредност е со посебни обврски за известување, ако на својата официјална 
интернет страница не ги објави податоците определени во членот  387 став (3) од овој 
закон.  
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на друштвото од ставот (1) на овој член, 
ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото, за дејствието од ставот (1) на овој 
член. 
 

Член 605-б23 
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на  друштво, ако акциите стекнати согласно со членот 335 став (1) од овој 
закон претходно не биле понудени за продажба во рокот од членот 335 став (2) од овој 
закон.  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на друштвото од ставот (1) на овој 
член, ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото, за дејствието од ставот (1) на 
овој член. 
 

Член 605-б24 
(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе  им се изрече 
на  членовите  на органите на управување на друштвото кои гласале за  одобрување 
на зделка со заинтересирана страна, спротивно на одредбите од членот 460-а став (1) 
од овој закон.  



 
 

 

(2) Комисијата за хартии од вредност може да поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка за прекршоците од овој член. 
      

Член 605-в 
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
акционерското друштво  кое реализирало зделка со заинтересирана страна пред да 
добие мислење од овластен ревизор за истото спротивно на одредбите од членот 460-
а став (3) од овој закон.  
(2) Комисијата за хартии од вредност може да поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка за прекршокот од овој член. 
 

Член 13 25 (од Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.42/10) 
Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на  друштво  чии акции котираат на берза и на друштво кое согласно со 
Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување, ако на својата 
официјална интернет страница не ги објави податоците определени во членот 4 со кој 
се додава нов член 388-б, членот 6 со кој се додава нов член 391-б став (6), членот 8 
со кој се додава нов член 392-а став (7) и членот 10 со кој се додава нов член 401-а 
став (3) од овој закон.  
 

Член 14 26 (од Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.42/10) 
Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштвото ако постапи спротивно на членот 4 со кој се додава нов член 
388-а, членот 8 со кој се додаваат членовите 392-б став (3) и 392-в став (2) од овој 
закон. 
 

Член 27 27 (од Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.48/10) 
Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштвото кое нема да организира служба за внатрешна ревизија како 
независна организациска единица во друштвото согласно со членот 10 од овој закон со 
кој се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а Служба за внатрешна ревизија“  и  четири нови 
члена 415-а, 415-б, 415-в и 415-г.  
Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на секој член на органот на надзор на друштвото, ако не донел одлука со 
која е организирана служба за внатрешна ревизија како независна организациска 
единица во друштвото согласно со членот 10 од овој закон со кој се додава нов оддел 
„ОДДЕЛ 6-а Служба за внатрешна ревизија“  и четири нови члена 415-а, 415-б, 415-в и 
415-г. 

 
 


