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ЗАКОН ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ОД 
СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО КОИШТО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО 
ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ИМААТ АКЦИИ, ОДНОСНО УДЕЛИ 

Сл Весник на Р.Македонија бр. 49/97 од 30.09.1997 година 
  
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отстапување 
на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република 
Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели. 

 
Член 2 

Претпријатијата, во смисла на овој закон, се оние претпријатија коишто за 
вредноста на државниот капитал и општествениот капитал на Република 
Македонија и на Агенцијата на Република Македонија за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (Агенција) им издале обични 
или приоритетни акции, односно потврди за удели. 
 

Член 3 
Под деловни средства, во смисла на овој закон, се подразбираат деловни 
објекти, машини и друга опрема. 
 

Член 4 
За вредноста на отстапеното деловно средство, се намалува главнината на 
претпријатието и се поништува соодветен износ на акции, односно удели 
кои ги поседува Република Македонија, односно Агенцијата во 
претпријатието. 
 

Член 5 
Барање за отстапување на деловни средства за вредноста на државниот 
капитал, претпријатието доставува до Министерството за финансии. 
Барање за отстапување на деловни средства за вредноста на 
општествениот капитал, претпријатието доставува до Агенцијата. 
Кон барањето од ставовите 1 и 2 на овој член, претпријатието приложува: 
- одлука за отстапување на деловното средство донесена од страна на 
органот на управување на претпријатието; 
- извештај за извршената трансформација; 
- извештај за проценетата вредност на деловното средство; 
- доказ за издавање на акциите, односно уделите кои ги имаат Република 
Македонија, односно Агенцијата; 
- доказ за сопственост и 
- доказ дека деловното средство не е оптоварено со залог. 
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Член 6 

За барањето од член 5 став 1 на овој закон одлучува Владата на 
Република Македонија, а за барањето од член 5 став 2 на овој закон 
одлучува Агенцијата. 
 

Член 7 
Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и на 
претпријатието се уредуваат со договор. 
Договорот од став 1 на овој член во името на Република Македонија го 
склучува министерот за финансии. 
Меѓусебните права и обврски на Агенцијата и на претпријатието се 
уредуваат со договор. 
Договорот од став 3 на овој член во името на Агенцијата го склучува 
директорот на Агенцијата. 
 

Член 8 
Доколку деловното средство е отстапено од претпријатие што има 
склучено договор со Агенцијата за реализација на некој од моделите за 
трансформација, претпријатието и Агенцијата склучуваат анекс договор за 
настанатите промени. 
 

Член 9 
Евиденцијата на отстапените деловни средства за вредноста на државниот 
капитал ја води Министерството за финансии. 
Евиденцијата на отстапените деловни средства за вредноста на 
општествениот капитал ја води Агенцијата. 
 

Член 10 
Република Македонија, отстапените деловни средства може да ги користи 
за свои потреби, да ги продава или на друг начин да ги дава на користење 
на трети лица. 
Агенцијата отстапените деловни средства може да ги користи под услови и 
начин утврдени со Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал (“Службен весник на Република Македонија” број 
38/93). 
 

Член 11 
Продажбата на деловните средства се врши со јавен повик под услови 
утврдени со Законот за приватизација на државниот капитал во 
претпријатијата (“Службен весник на Република Македонија” број 37/96). 
 

Член 12 
Начинот и постапката за продажбата на отстапените деловни средства од 
страна на претпријатијата, поблиску ги пропишува Владата на Република 
Македонија. 
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Член 13 
Отстапените деловни средства можат да бидат продадени на домашни и 
странски правни и физички лица, освен на претпријатието кое го 
отстапило. 
Доколку како купувач се јавува лицето кое има статус на стечаен работник 
или е отпуштен како технолошки вишок, истото добива дополнителен 
попуст од 10%. 
 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 
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