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ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО 

ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
“Сл. весник на Р Македонија” бр. 81/99 од 21.12.1999 година 

 
Член 1 

Во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 
(“Службен весник на Република Македонија” број 38/93, 48/93, 21/98, 
25/99 и 39/99), во член 1 став 2 зборовите: “Законот за претпријатијата”се 
бришат. 
 

Член 2 
Во член 28 ставовите 4 и 5 се заменуваат со пет нови става, кои гласат: 
“Корисникот на попустот од член 25 на овој закон го губи правото на 
отплата на рати на запишаните акции, односно удели со попуст, доколку 
не уплати две рати едно по друго или три рати со прекин во текот на шест 
месеци. 
Во случаите предвидени во став 1 на овој член корисникот на попустот има 
право веднаш, но не подолго од 30 дена од влегувањето во сила на овој 
закон да го исплати целиот остаток од продажната цена на акциите, 
односно уделите. 
Ако корисникот на попустот го искористи правото за исплата на остатокот 
од продажната цена на акциите, односно уделите се стекнува со правото 
на дополнителен попуст од член 26 став 3 на овој закон. 
Ако корисникот на попустот не го користи правото од став 5 на овој член 
има право на сопственост на акциите, односно уделите сразмерно на 
износот што го отплатил. 
Акциите, односно уделите врз кои корисникот на попустот го изгубил 
правото на сопственост, Агенцијата за приватизација веднаш ги нуди на 
продажба на начин и под услови предвидени со овој закон.” 
 

Член 3 
Член 28-а се менува и гласи: 
“По барање на Агенцијата за приватизација, акционерското друштво, 
односно друштвото со ограничена одговорност во кое согласно со 
одредбите од член 28 на овој закон дошло до промена на сопственичката 
структура на акциите, односно уделите, е должно во рок од 15 дена од 
денот на пристигнатото барање од Агенцијата да ја усогласи 
акционерската книга, односно книгата за удели со новонастанатата 
сопственичка структура.” 
 

Член 4 
Во член 100-а ставот 4 се брише. 
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Член 5 
По член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен 
весник на Република Македонија” број 25/99), се додава нов член 47-а, 
кој гласи: 
 

“Член 47-а 
Кога ќе се спроведе постапката за трансформација, а акциите односно 
уделите според избраниот модел, не се продадат или избраниот модел се 
смета дека не е успешен согласно со овој закон, постапката за 
трансформација не се повторува. Агенцијата ги става на продажба 
непродадените акции, односно удели, а претпријатието се организира како 
акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност. 
Доколку претпријатието било во мешовита сопственост се усогласува со 
Законот за трговските друштва. 
Општествениот капитал на друштвото од став 1 на овој член ќе биде 
изразен согласно со Законот за трговските друштва.” 
 

Член 6 
Членовите 48, 49, 50 и 51 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 
(“Службен весник на Република Македонија” број 25/99),се бришат. 
 

Член 7 
Актите и преземените дејствија што настанале со примената на одредбите 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на Република 
Македонија” број 25/99), а кои со влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со 
овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила. 
 

Член 8 
Се овластува Законодавно- правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал.  
 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 
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