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3928. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ  

ДРУШТВА (*) 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за трговските друштва (*), 

што Собранието на Република Северна Македонија го 

донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година. 

  

Бр. 08-4351/1   Претседател на Република 

5 декември 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 
 

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“ број 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) по членот 384 

се додава наслов и нов член 384-а, кои гласат: 

 

„Изјава за примена на кодекс за корпоративно  

управување 
 

Член 384-а 

(1) Надзорниот одбор, односно неизвршните члено-

ви на одборот на директори, на акционерско друштво-

то чии акции котираат на берзата, се должни да обезбе-

                            

(*) Со овој закон се врши усогласување со: 

- ДИРЕКТИВА 2005/56/EЗ на Европскиот парламент и на Сове-

тот од 26 октомври 2005 година за прекуграничното спојување на 

друштвата со ограничена одговорност CELEX бр.32005L056, која 

е заменета со ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2017/1132 НА ЕВРОПСКИОТ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 14 јуни 2017 година во врска 
со одредени аспекти од законот за трговски друштва (кодифици-

ран текст), Наслов II, Поглавје II-Прекугранично спојување 

CELEX бр.32017L1132 и 
- ДИРЕКТИВА  ЕУ 2013/34 на Европскиот парламент и на Сове-

тот од 26 јуни 2013 година за годишните финансиски извештаи, 

консолидираните финансиски извештаи и поврзаните извештаи за 
одредени типови трговски друштва, со која се менува Директива-

та 2006/43 /ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и се заме-

нува Директивата 78/660/ ЕЕЗ и 83/349/ЕЕЗ CELEX бр. 
02013L0034-20141211. 

дат органот на управување во посебен дел од годишни-

от извештај за работењето на друштвото  да даде изјава 

за примена на кодексот за корпоративно управување. 

(2) Изјавата за примена на кодексот за корпоратив-

но управување од ставот (1) на овој член е составен дел 

на годишниот извештај за работењето на акционерско 

друштвото чии акции котираат на берзата.  

(3) Изјавата од ставот (2) на овој член содржи:  

1) известување за кодексот за корпоративно управу-

вање кој друштвото го применува, како и местото каде 

што текстот на Кодексот е јавно достапен; 

2) известувања за примената на корпоративното уп-

равување од страна на друштвото кое го применува ко-

дексот, а особено оние кои изречно не се пропишани со 

закон и 

3) отстапувања од правилата на кодексот за корпо-

ративно управување од точката 1) на овој став, ако так-

ви отстапувања постојат и образложение за таквите от-

стапувања.“. 

 

Член 2 

Во членот 415-а по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 

„(4) Покрај активностите наведени во ставот (3) на 

овој член, службата за внатрешна ревизија во акцио-

нерско друштвото чии акции котираат на берзата врши 

постојана и целосна ревизија на законитоста, правил-

носта и ажурноста на работењето на друштвото и пре-

ку следење на усогласеноста на организацијата и деј-

ствувањето на друштвото во согласност со кодексот за 

корпоративно управување.“. 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и 

(7).  

 

Член 3 

Во насловот на Десетата глава, зборовите: „СО 

ДРУШТВА ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА“ се бришат. 

 

Член 4 

Во членот 537-а се додаваaт два нови ставa (2) и (3), 

кои гласат: 

„(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се приме-

нуваат доколку друштвото кое настанува како резултат 

на таквото прекугранично спојување е основано сог-

ласно овој закон и има регистрирано седиште во Ре-

публика Северна Македонија. 

(3) Одредбите од членовите 537-а, 537-б, 537-в, 

537-г, 537-д, 537-ѓ, 537-е, 537-ж, 537-з, 537-ѕ, 537-и, 

537-ј, 537-к и 537-л од овој закон се применуваат и ако 

едно од споените друштва е основано во согласност со 

закон и со регистрирано седиште во држава која не е 

членка на Европската унија, под услов друштвото кое 

настанува како резултат на таквото прекугранично спо-

јување да биде основано согласно овој закон и да има 

регистрирано седиште во Република Северна Македо-

нија.“. 
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Член 5 

Во членот 537-ѓ по ставот (3) се додаваат шест нови 

става (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат: 

„(4) Доколку друштвото овозможи бесплатен пристап 

на јавноста, до предлогот со условите за прекугранично 

спојување, заедно со податоците од ставот (2) на овој 

член, кои за таа цел се објавени на интернет страната на 

друштвото, во времетраење континуирано од најмалку 

еден месец, пред денот на состанокот на собирот на сод-

ружници, односно на седницата на собранието на друш-

твото на кои ќе се одлучи дали ќе се прифати, или ќе се 

отфрли предлогот со условите за прекугранично споју-

вање, истите нема потреба да бидат објавени на начин ут-

врден во ставот (1) на овој член. 

(5) За континуираниот и непрекинат пристап до ин-

тернет страната од ставот (4) на овој член, како и за ав-

тентичноста на документите објавени на истата, одго-

ворноста ја сноси друштвото сопственик на интернет 

страната. 

(6) Доколку друштвото го објави предлогот со ус-

ловите на својата интернет страна, истото доставува 

известување до трговскиот регистар кој го води Цен-

тралниот регистар, за да се изврши објавата. Во извес-

тувањето се наведува формата, називот и регистрира-

ното седиште на македонското друштвото кое учеству-

ва во прекуграничното спојување, датумот на објавува-

ње на интернет страната на друштвото на  предлогот со 

условите  за прекугранично спојување, со податоците 

од ставот (2) на овој член, точниот назив на интернет 

страната на друштвото на која е извршено објавување-

то на податоците и укажување дека истите бесплатно 

се достапни до јавноста.  

(7) Известувањето од ставот (6) на овој член, вед-

наш се објавува на интернет страната на Централниот 

регистар. 

(8) Објавувањето на предлогот со условите од ста-

вот (4) на овој член, се смета за започнато, од датумот 

на објавувањето на известувањето од страна на Цен-

тралниот регистар, кое треба да биде извршено најмал-

ку еден месец, пред денот на одржување на состанокот 

на собирот на содружници, односно на седницата на 

собранието на друштвото. 

(9) Друштвото има обврска, на својата интернет 

страна да ги чува информациите од ставот (4) на овој 

член, по одржувањето на собирот на содружници, од-

носно на собранието на друштвото, се до денот на из-

давање на решението за упис во трговскиот регистар 

според членот 537-и од овој закон. Во случај на прив-

ремен прекин во пристапот до информациите објавени 

на интернет страната на друштвото, поради технички 

или други причини, одговорноста ја сноси друш-

твото.“, 

 

Член 6 

Во членот 537-л во ставот (1) бројот „6“ се замену-

ва со бројот „5“. 

Член 7 

По членот 537-л се додаваaт два нови наслови и два 

нови члена 537-љ и 537-м, кои гласат: 

 

„Учество на вработените 

 

Член 537-љ 

(1) За учеството на вработените во одлучувањето во  

друштвото кое настанува како резултат на прекугра-

нично спојување, со регистрирано седиште во Репуб-

лика Северна Македонија се применува овој закон, без 

да е во спротивност со ставот (2) на овој член.  

(2) Овој закон нема да се применува, доколку нај-

малку едно од друштвата предмет на спојување, шест 

месеци пред објавување на предлогот со условите за 

прекугранично спојување според членот 537-ѓ од овој 

закон, има просечен број на вработени, кој надминува 

500-тини и функционира според системот за учество на 

вработените во согласност со членот 35 од Законот за 

европско друштво.   

(3) Овој закон нема да се применува, доколку зако-

ните кое се применуваат над друштвото настанато со 

прекугранично спојување не: 

- предвидуваат најмалку исто ниво на учество на 

вработените кое се применува во соодветните друштва 

кои се спојуваат, измерено со критериумот за пропор-

ционалност на претставниците на вработените меѓу 

членовите во управниот или надзорниот орган, или 

нивните тела, или од групата за управување која ги 

покрива профитните одделенија на друштвото, во кои 

вработените имаат право на претставници или 

- предвидува вработените во седиштето на друш-

твото настанато со прекуграничното спојување, а чие 

седиште е во Република Северна Македонија  ги имаат 

истите права за учество како и на тие вработени во 

државата членка, каде друштвото коешто е настанато 

со прекугранично спојување има свое регистрирано се-

диште.  

(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) на овој член, 

учеството на вработените во одлучувањето во друш-

твото настанато со прекугранично спојување е уредено 

во ставовите (5), (6) и (7) на овој член, а во согласност 

со принципите и процедурите утврдени во член 13,  

член 36 ставoви 1 и 2, член 37,  член 38, член 39 ставо-

ви 1, 2 и 3, член 40 ставови 1 и 2, член 41, член 43, член 

44 став 1, член 49 каде што во ставот 1 точка 2 процен-

туалниот износ од 25% се зголемува на 33%, член 50,  

член 51, член 52 и член 54 од Законот за европско 

друштво. 

(5) Во примената на принципите и процедурите од 

ставот 4 на овој член: 

а) надлежниот орган од компаниите кои се спојува-

ат има право да избере, без претходно спроведување 

преговори, да бидат директно предмет на стандардните 

правила кои се однесуваат на ставот (4) алинеја 6 на 

овој член, како што е пропишано со законодавството 



 Стр. 18 - Бр. 290                                                                             7 декември 2020 
 

на земјата–членка во којашто друштвото настанато ка-

ко резултат на прекугранично спојување има регистри-

рано седиште и  ги прифаќа тие правила од датумот на 

регистрирањето и 

б) посебното преговарачко тело има право да од-

лучи, со двотретинско мнозинство од своите претстав-

ници кои претставуваат најмалку две третини од врабо-

тените, вклучувајќи ги гласовите на членовите кои ги 

претставуваат вработените, во најмалку две различни 

земји членки, да не започнат со преговори или да ги 

прекинат преговорите кои веќе се отпочнати и да се по-

викаат на правилата за учество кои се на сила во земја-

та членка, каде што регистрираното седиште на друш-

твото резултат на прекуграничното спојување ќе биде 

сместено.  

(6) Доколку едно од друштвата што се спојуваат, 

работи според системот за учество на вработените, 

друштвото настанато со прекуграничното спојување ќе 

биде управувано според таквиот систем, во согласност 

со правилата од ставовите (2) и (3) на овој член,  со тоа 

што истото има обврска да ја преземе правната форма 

којашто овозможува реализирање на правата за учес-

тво. 

(7) Доколку друштвото настанато со прекугранично 

спојување функционира според системот на учество на 

вработените, истото има обврска да преземе мерки за 

да обезбеди дека правата за учество на вработените се 

заштитени во случај на следни домашни спојувања за 

период од три години, откако прекуграничното споју-

вање има станато ефективно, со примена на mutatis 

mutandis правилата утврдени со овој член. 

 

Заштита на лични податоци 

 

Член 537-м 

Обработката на личните податоци која се спроведу-

ва во контекст на одредбите за прекугранично спојува-

ње од овој закон, се врши во согласност со  прописите 

за заштита на личните податоци.“. 

 

Член 8 

По членот 605-г се додава нов член 605-д, кој гласи: 

 

„Член 605-д 

(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 тр-

говец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денар-

ска противвредност за голем трговец, ќе му се изрече за 

прекршок на акционерско друштвото чии акции котира-

ат на берзата, доколку органот на управување не даде  

изјава за примена на кодексот за корпоративно управу-

вање, во согласност со членот 384-а од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе им се изрече на членовите на над-

зорниот одбор, односно на неизвршните членови на од-

борот на директори во акционерското друштво, докол-

ку постапат спротивно на обврската од членот 384-а 

став (1). 

(3) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе им се изрече на членовите на управ-

ниот одбор, односно на извршните членови на одборот 

на директори во акционерското друштво, кои нема да 

дадат изјава за примена на кодексот за корпоративно 

управување, во согласност со членот 384-а од овој за-

кон. 

(4) Комисијата за хартии од вредност може да под-

несува барање за поведување прекршочна постапка за 

прекршоците од овој член.“ 

 

Член 9 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 48/10), членот 34 се брише.  

                                                                     

Член 10 

Одредбите од членот 7 од овој закон, со кои се до-

дава нов член 537-љ, ќе започнат да се применуваат од 

денот кога Република Северна Македонија ќе стекне 

статус полноправен член во Европската унија. 

 

Член 11 

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 TË 

SHOQËRIVE TREGTARE (
*
) 

 

Neni 1 

          Në  Ligjin e Shoqërive 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) pas nenit 

384 shtohet nen i ri 384-a, siç vijon: 

                            

(
*
) Me këtë ligj bëhet harmonizim me: 

-DIREKTIVËN 2005/56/KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit,  

datë 26 korrik 2005, për bashkim ndërkufitar të shoqërive me 

përgjegjësi të kufizuar CELEX  numër 32005L056, e cila është 

zëvendësuar me DIREKTIVËN (BE) 2017/1132 TË PARLAMENTIT 

EUROPIAN DHE TË KËSHILLIT, datë 14 qershor 2017, lidhur me 

aspekte  të caktuara të Ligjit të Shoqërive Tregtare  (tekst i 

kodifikuar), Titulli  II, Kreu II-Bashkimi ndërkufitar CELEX numër 

32017L1132 dhe 

- DIREKTIVËN  BЕ 2013/34 KE të Parlamentit Europian dhe të 

Këshillit, datë 26 qershor 2013, për raportet financiare vjetore, 

raportet financiare të konsoliduara dhe raportet e lidhura për tipe të 
caktuar të shoqërive tregtare, me të cilën ndryshohet Direktiva  

2006/43 /KЕ  e Parlamentit Europian dhe e Këshillit  dhe 

zëvendësohet Direktiva  78/660/ KЕЕ dhe 83/349/KЕЕ CELEX 
numër 02013L0034-20141211. 


