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(5) Për verifikimin e zbatuar, verifikuesit e jashtëm 
përpilojnë raport, të cilin e prezantojnë para personit 
udhëheqës të organit, i cili përmban: 

 - vlerësimin e kualitetit të procesit të vetëvlerësimit; 
- vlerësimin e shkallës së realizimit të rekomandimeve 

për të përmirësuar procesin e vetëvlerësimit; 
-    vlerësimin e shkallës së realizimit të parimeve të 

јashtëzakonshme dhe  
-  rekomandimet mbi përmirësimin e kualitetit në të 

gjitha aspektet e punës së organit. 
-   vendimin nëse organi e ka implementuar kornizën e 

përbashkët mbi vlerësimin në mënyrë efektive dhe nëse 
meriton të pajiset me çertifikatën me titull ,,Përdorues 
efektiv i kornizës së përbashkët për vlerësim”, për dy vitet 
e ardhshme. 

(6) Për zbatimin e verifikimit të jashtëm, secili 
verifikues i jashtëm ka të drejtën e kompensimit në bruto 
vlerë prej 300 eurosh në kundërvlerë në denarë, në 
ngarkesë të institucionit në të cilin kryhet verifikimi i 
jashtëm. 

(7) Mënyrën dhe metodologjinë e zbatimit të 
verifikimit të jashtëm, pyetësorët për verifikimin e jashtëm, 
formularin e aplikimit për verifikimin e jashtëm, si  dhe 
përmbajtjen e raportit të verifikimit të jashtëm nga 
paragrafi (5) të këtij neni, i përshkruan ministri i Shoqërisë 
Informatike dhe i Administratës.” 

 
Neni 4 

Në nenin 7 fjalët “nenet 5 dhe 6” zëvendësohen me 
fjalët “nenet 5, 6 dhe 6-а”.  

 
Neni 5 

Pas nenit 7 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 7-а, në të cilët 
thuhet: 
 
”Pika e kontaktit dhe qendra e resurseve për vendosjen 

e kornizës së përbashkët mbi vlerësimin 
 

Neni 7-а 
(1) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e 

Administratës paraqet pikë nacionale të kontaktit dhe 
qendër të resurseve për vendosjen e kornizës së përbashkët 
mbi vlerësimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve në 
shërbimin shtetëror.  

(2) Si pikë nacionale e kontaktit mbi koordinimin dhe 
implementimin e kornizës së përbashkët mbi vlerësimin  e 
punës dhe ofrimin e shërbimeve në shërbimin shtetëror, 
Ministria: 

- u ofron mbështetje profesionale organeve për 
zbatimin e kornizës së përbashkët mbi vlerësimin e punës 
dhe ofrimin e shërbimeve në shërbimin shtetëror; 

- kujdeset për zbatimin përkatës të  kornizës së 
përbashkët mbi vlerësimin e punës dhe ofrimin e 
shërbimeve në shërbimin shtetëror; 

 - promovon praktika të mira europiane në përdorimin e 
kornizës së përbashkët mbi vlerësimin e punës dhe ofrimin 
e shërbimeve në shërbimin shtetëror; 

- krijon dhe udhëheq regjistrin e institucioneve të cilët e 
kanë implementuar kornizën e përbashkët  mbi vlerësimin 
e pu nës dhe ofrimin e shërbimeve në shërbimin shtetëror;                                                                                    
- u siguron mbështetje organeve mbi zbatimin e kornizës së 
përbashkët mbi vlerësimin e punës dhe ofrimin e 
shërbimeve në  shërbimin shtetëror; 

- vendos dhe udhëheq regjistrin e trajnuesve të 
certifikuar për kornizën e përbashkët mbi vlerësimin e 
punës dhe ofrimin e shërbimeve në shërbimin shtetëror. 

(3) Për arsye të zbatimit të vazhdueshëm të verifikimit 
të jashtëm, ministria:  

- organizon trajnime për verifikuesit e jashtëm dhe 
lëshon çertifikata për trajnimin e kryer; 

- vendos dhe udhëheq regjistrin e verifikuesve të 
jashtëm, të cilët e kanë kaluar trajnimin dhe janë pajisur me 
çertifikatë për verifikues të jashtëm; 

- u ofron mbështetje organeve për zbatimin e 
verifikimit të jashtëm dhe; 

- u lëshon çertifikata me titull „Përdorues efektiv i 
kornizës së përbashkët për vlerësim“ organeve, të cilët me 
sukses e kanë kaluar verifikimin e jashtëm. 

(4) Formularin dhe mënyrën e udhëheqjes së regjistrave 
nga paragrafi (2) alinetë 4 dhe 6 dhe paragrafi (3) alinea 2 
të këtij neni, formularin e certifikatave nga paragrafi (4) 
alinetë 2 dhe 4 të këtij neni, si dhe programin e trajnimeve 
nga paragrafi (3) alinea 1 të këtij neni, i përshkruan 
ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratës.”. 

 
                           Neni 6 
Neni 2 i këtij ligji, me të cilin në nenin 5 pas paragrafit 

(3) shtohet paragrafi i ri (4), do të fillojë të zbatohet pas 
anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
Bashkimin Evropian. 

 
Neni 7 

Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj, do të 
miratohen në afat prej 3 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë (8) nga dita e 
shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”. 

__________ 
3634. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Репуб-
лика Северна Македонија и претседателот на Собранието 
на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за трговските друштва, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 15 септември 2021 
година. 

  
Бр. 08-4079/1   Претседател на Република 

15 септември 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

  Во Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ брoj  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 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ брoj 
290/20), во член 169 по ставот (2), се додава нов став 
(3), кој гласи: 

„(3) Фирмата на поедноставеното друштво со огра-
ничена одгoворност мора да ги содржи и зборовите: 
„поедноставено друштво со ограничена одговорност“, 
или ознаката „ПДОО“. 

 
Член 2 

Во член 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 по-

едноставеното 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 дого-
вориле тоа да биде денот на потпишување на основач-
киот акт на друштвото. Најмалиот номинален износ на 
деловниот удел е 10 центи во денарска противвредност 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Северна Македонија на денот на уплатата, освен ако 
основачите не се договориле тоа да биде денот на пот-
пишување на основачкиот акт на друштвото. Основна-
та главнина и деловниот удел во друштвото мора да 
бидат изразени со цел број во евра.  

(2) Влоговите за преземените деловни удели се уп-
лаќаат 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 добив-
ката на друштвото искажана во годишните финансиски 
извештаи, намалена за износот на загубата од претход-
ната година.  

(4) Задолжителната резерва може да се употреби за: 

1) зголемување на основната главнина со распре-
делба на резервата во основната главнина на друш-
твото; 

2) за покривање на загубата искажана за годината 
за која се поднесуваат годишните финансиски извеш-
таи, ако не е покриена од добивката оствaрена во прет-
ходната година и 

3) за покривање на загубата искажана за претходна-
та година, ако не е покриена од добивката искажана во 
годишните финансиски извештаи за годината за која се 
поднесуваат. 

(5) Доколку друштвото ја зголеми основната глав-
нина, така што достигнува или станува поголема од нај-
нискиот износ на основната главнина предвиден во чле-
нот 172 став (2) од овој закон, над друштвото повеќе не се 
применуваат одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на 
овој член, со тоа што друштвото може да ја задржи фир-
мата од членот 169 став (3) од овој закон. На основната 
главнина на друштвото и на уделите се применуваат од-
редбите од членот 174 став (4) од овој закон.“. 

 
Член 4 

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

„(2) Во поедноставеното друштво со ограничена од-
говорност, секој износ од 10 центи во денарска про-
тиввредност како номинален износ на деловниот удел, 
дава право на еден глас, сé додека основната главнина 
на друштвото не се зголеми најмалку на износот од 
членот 172-а став (5) од овој закон. Управителот е дол-
жен во книгата на деловните удели при уписот на секо-
ја промена на големината на уделот, да го внесе и бро-
јот на гласови кои произлегуваат од тој удел во соби-
рот на содружници, за што на барање на содружникот 
во друштвото, ќе му издаде потврда.“.  

Ставот (2) станува став (3).    
 

Член 5 
Во член 477-а во ставот (8) зборовите: „членовите 

552-а и 552-б“ се заменуваат со зборовите: „членот 
552-а“. 

 
Член 6 

Во член 552-а во ставот (1) зборовите: „и причини-
те определени со членот 552-а од овој закон“, се заме-
нуваат со зборовите: „во постапка согласно сo членот 
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 

закон и членот 605-б од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за трговските друштва (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 166/12), 
надлежен орган за поведување прекршочна постапка е 
Комисијата за хартии од вредност.“. 
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Член 9 
Во член 598 во ставот (1) бројот „1.000“ се замену-

ваат со бројот  „250“. 
 

Член 10 
Членот 598-а се менува и гласи: 
„Во случај на 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 се изрече и прекршочна санкција заб-
рана на вршење дејност во траење до една година, сме-
тајќи од денот на правосилноста на одлуката.“. 

 
Член 11 

Во член 599 во ставот (1) зборовите: „Глоба во из-
нос од 3.000 евра во денарска противвредност“, се за-
менуваат со зборовите „Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска протввредност за микро трговец, гло-
ба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 
6.000 евра во денарска противвредност  за среден трго-
вец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-
ска 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 12 
Во член 599-а во ставот (1) зборовите: „една до три 

години“ се заменуваат со зборовите: „три месеци до 
две години“. 

 
Член 13 

Во член 600 во ставот (1) зборовите: „Глоба во из-
нос од 3.000 евра во денарска противвредност“, се за-
менуваат со зборовите: „Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 
6.000 евра во денарска противвредност  за среден трго-
вец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-
ска 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 член 601 во ставот (1) зборовите: „Глоба во из-
нос од 3.000 евра во денарска противвредност“, се за-
менуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 
6.000 евра во денарска противвредност  за среден трго-
вец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-
ска 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 член 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 
противвредност 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 де-
нарска противвредност  за среден трговец и глоба во 
износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвред-
ност за голем трговец, ќе му се изрече за прекршок на 
поедноставено друштво со ограничена одговорност, 
ако: 

1) не го обезбеди соодветниот износ на задложител-
на резерва согласно со членот 172-а став (3) од овој за-
кон и  

2) не ја употребува задолжителната резерва, во сог-
ласност 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 деј-
ност во траење од три месеци до две години сметајќи 
од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече 
на поедноставеното друштво со ограничена одговор-
ност за прекршоците од членот 601-б од овој закон. 

(2) Прекршочна санкција забрана за вршење деј-
ност во траење до една година сметајќи од денот на 
правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговор-
ното лице во друштвото, за прекршоците од членот 
601-б од овој закон.“. 

 
Член 17 

Во член 602 во ставот (1) зборовите: „Глоба во из-
нос од 3.000 евра во денарска противвредност“, се за-
менуваат со зборовите: „Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 
6.000 евра во денарска противвредност  за среден трго-
вец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност за голем трговец,“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
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„Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
акционерското друштво за дејствијата од ставот (1) на 
овој член.“. 

     
Член 18 

Во член 602-а во ставот (1) зборовите: „една до три 
години, сметајќи од денот на правосилноста на одлука-
та ќе му се изрече на друштвото со ограничена одго-
ворност“, се заменуваат со зборовите: „три месеци до 
две години, сметајќи од денот на правосилноста на од-
луката ќе му се изрече на акционерското друштво“.   

Во став (2) зборовите: „од шест месеци“ се бришат. 
   

Член 19 
Во член 602-б зборовите: „1.500 до 2.000“ се заме-

нуваат со бројот „500“,  зборот „му“ се заменува со 
зборот „им“, а по зборот „управување“ се додаваат збо-
ровите: „на 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 глобата од ставот (1) на овој член, 
ќе им се изрече и прекршочна санкција забрана на 
вршење должност во траење до една година, сметајќи 
од денот на правосилноста на одлуката.“. 

 
Член 20 

Во член 602-в во ставот (1) 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 се изрече и прекршочна санкција заб-
рана на вршење должност во траење до една година, 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“. 

  
Член 21 

Во членот 602-г зборовите: „1.500 до 2.000“ се за-
менуваат со бројот „500“.  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Во случај на повторно сторување на прекршо-

кот од ставот (1) на овој член, на извршните членови на 
органот на управување покрај глобата од ставот (1) на 
овој член, ќе им се  изрече и прекршочна санкција заб-
рана на вршење должност во траење до една година, 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“. 

 
Член 22 

Членот 602-д се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска про-

тиввредност ќе им се изрече за прекршок на управител, 
член на орган на управување, надзорен одбор, раковод-
но лице и акционер, кои имаат статус на заинтересира-
на страна според членот 457 од овој закон, ако не по-
стапат 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 акцио-
нер, 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 сан-
кција забрана на вршење должност во траење до една 
година, сметајќи од денот на правосилноста на одлу-
ката. 

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност 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 де-
нарска противвредност  за среден трговец и глоба во 
износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвред-
ност за голем трговец, ќе му се изрече на акционерско-
то друштво, ако не постапи согласно со членот 459 од 
овој закон. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
акционерското друштво за дејствието од ставот (3) на 
овој член. 

(5) Прекршочна санкција забрана за вршење деј-
ност во траење од три месеци до две години, сметајќи 
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 долж-
ност во траење до една година, сметајки од денот на 
правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговор-
ното лице во акционерското друштво, за прекршок од 
ставот (3) на овој член.“. 

 
Член 23 

Во член 603 во ставот (1) по бројот „5.000“ се дода-
ваат зборовите: „до 10.000“. 

Во ставот (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот 
„500“. 

         
Член 24 

Во член 604 во ставот (1) зборовите: „Глоба во из-
нос од 3.000 евра во денарска противвредност“ се заме-
нуваат со зборовите: „Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност за микро трговец, 
глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 
6.000 евра во денарска противвредност  за среден трго-
вец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-
ска 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 член 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 денар-

ска противвредност за микро трговец, глоба во износ 
од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за 
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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 противвред-
ност за голем трговец, регистриран како странско тр-
говско друштво, во зависност од неговото класифици-
рање  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 ста-
вот (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 денар-

ска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 
3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност  за сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност за голем трговец, ќе му се из-
рече 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 веб-страница не ги објави пода-
тоците определени во членот 387 став (3) 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 дејствијата од ставот (1) на 
овој член.“. 

 
Член 28 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 48/10 и 24/11), членот 605-б се 
менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 
3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност за голем трговец, ќе му се из-
рече за прекршок на друштво, ако акциите стекнати 
согласно со членот 335 став (1) од овој закон, претход-
но 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 Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Макединија“ број 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 на повторно сторување на прекршо-

кот од ставот (1) на овој член, на членовите на органот 
на управување покрај глобата од ставот (1) на овој 

член, ќе им се изрече и прекршочна санкција забрана 
на вршење должност во траење до една година, сметај-
ќи од денот на правосилноста на одлуката.“. 

Ставот (2) се брише. 
 

Член 30 
Во член 605-в ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денар-

ска противвредност 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 противвред-
ност за голем трговец, ќе му се изрече за прекршок на 
акционерското друштво, ако реализирало зделка со за-
интересирана страна, пред да добие мислење од овлас-
тен ревизор за истото, спротивно на одредбите од чле-
нот 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 Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 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 из-
нос 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 Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 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 противвред-
ност 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 Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoj 48/10), во членот 27 став (1) 
зборовите: „Глоба во износ од 2.500 до 5.000 во денар-
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ска противвредност“, се заменуваат со зборовите: 
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска про-
тиввредност за микро трговец, глоба во износ од 1.000 
до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трго-
вец, 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 го-
лем трговец,“. 

Во ставот 2 зборовите: „2.500 до 5.000“ се замену-
ваат 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 над-
зор, покрај глобата од ставот 2 на овој член, ќе им се 
изрече и прекршочна санкција забрана на вршење 
должност во траење до една година, сметајќи од денот 
на правосилноста на одлуката.“. 

 
Член 34 

Започнатите постапки за бришење неактивни суб-
јекти од трговскиот регистар согласно со членот 552-б 
од овој закон, започнати до денот на влегувањето  во 
сила на овој закон, ќе продолжат согласно со Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 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 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ брoj 290/20). 

 
Член 35 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT E SHOQËRIVË TREGTARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Shoqërivë Tregtare (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  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 dhe 120/18 dhe 120/18), 
në nenin 169 pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri (3), si 
vijon: 

(3) Firma e shoqërisë së thjeshtësuar me përgjegjësi të 
kufizuar doemos duhet t’i përmbajë edhe fjalët: “shoqëri e 
thjeshtësuar me përgjegjësi të kufizuar”, ose shenjën 
“SHTHPK”. 

 
Neni 2 

Në nenin 170 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Shoqëria e cila ka më së shumti tre themelues si 
persona fizikë, prej të cilëve njëri është drejtor, mund të 
themelohet si shoqëri e thjeshtësuar me përgjegjësi të 
kufizuar.”   

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5), bëhen paragrafë  (3), 
(4), (5) dhe (6). 

 
Neni 3 

Pas nenit 172, shtohet titulli i ri dhe neni i ri 172-a si 
vijon: 

 
“Shoqëri e thjeshtuar me përgjegjësi të kufizuar 
 

Neni 172-а 
(1) Shuma më e vogël e kapitalit themelor e shoqërisë 

së thjeshtuar me përgjegjësi të kufizuar është 1 euro, në 
kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën e 
pagesës, përpos nëse themeluesit nuk janë marrë vesh që 
kjo të jetë dita e nënshkrimit të aktit themelues të 
shoqërisë.   Shuma më e vogël nominale e pjesëmarrjes 
afariste është 10 cent në kundërvlerë denari sipas kursit të 
mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në ditën e pagesës, përpos nëse themeluesit nuk 
janë marrë vesh që kjo të jetë dita e nënshkrimit të aktit 
themelues të shoqërisë.  Kapitali themelor dhe pjesëmarrja 
afariste në shoqëri doemos duhet të jenë të shprehura me 
numër të plotë në euro.    

(2) Investimet për pjesëmarrjet e marra afariste 
paguhen vetëm në para. Kërkesa për regjistrimin e 
shoqërisë në regjistrin tregtar dorëzohet pasi të jenë paguar 
plotësisht depozitat për aksionet e ndërmarra të shoqërisë 
në tërësi.   

(3) Shoqëria duhet të ketë rezerva të detyrueshme, në të 
cilën duhet të vendos ¼ (një të katërtën) të përfitimit të 
shoqërisë të shprehur në raportet vjetore financiare, të 
zvogëluar me shumën e humbjes nga viti paraprak.   

(4) Rezervat e detyrueshme mund të përdoren për: 
1) rritjen kapitalit bazë në shpërndarjen e rezervave në 

kapitalin bazë të shoqërisë,  
2) për mbulimin e humbjes së deklaruar për vitin për të 

cilin dorëzohen raportet vjetore financiare, nëse nuk është e 
mbuluar nga përfitimi i realizuar në vitin paraprak dhe 

3) për mbulimin e humbjes së shprehur për vitin 
paraprak, nëse nuk është e mbuluar nga përfitimi i shprehur 
në raportet vjetore financiare për vitin për të cilin 
dorëzohet.  

(5) Nëse shoqëria rrit kapitalin bazë, në mënyrë që të 
arrijë ose të bëhet më e madhe se shuma më e vogël e 
kapitalit bazë të paraparë në nenin 172 paragrafët (1), (2), 
(3) dhe (4) të këtij neni, me kusht që shoqëria mund ta 
mbajë shoqërinë nga neni 169 paragrafi (3) i këtij ligji. Në 
kapitalin bazë të shoqërisë dhe të pjesëve, zbatohen 
dispozitat e nenit 174 paragrafi (4) të këtij ligji. 

 
Neni 4 

Në nenin 218, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
si vijon: 

“(2) Në shoqërinë e thjeshtuar me përgjegjësi të 
kufizuar, çdo shumë prej 10 centësh në kundërvlerë denari 
si shumë nominale e pjesëmarrjes afariste, jep të drejtën e 
një vote, derisa kapitali bazë i shoqërisë nuk rritet më së 
paku në shumën nga paragrafi (5) i nenit 172-a të këtij 
ligji.  Drejtori është i detyruar të regjistrojë në librin e 
pjesëmarrjeve afariste gjatë regjistrimit të çdo ndryshimi të 


