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ЗАКОН ЗА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО 

ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
“Сл. весник на Р Македонија” бр.38/93 од 21.06.1993 година 

 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начините и постапката за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал (во 
натамошниот текст : претпријатие) во претпријатија во кои е определен 
сопственикот. 
Трансформација на претпријатието со општествен капитал (во 
натамошниот текст : трансформација) од став 1 на овој член се врши со 
организирање на претпријатието во акционерско друштво или друштво со 
ограничена одговорност со капитал во приватна сопственост, односно со 
определен сопственик, под условите и постапката утврдени со овој закон, 
како и со Законот за претпријатијата. Трансформацијата се врши и со 
продажба на општествениот капитал или на сите средства на 
претпријатието. 
Кога во трансформацијата како купувач на акции или удел, на 
претпријатие или дел на претпријатие учествува и странско лице, согласно 
со овој закон, се применува и Законот за странските вложувања. 
 

Член 2 
Претпријатија со општествен капитал, според овој закон, се 
претпријатијата во општествена сопственост и претпријатијата во 
мешовита сопственост кога врз основа на општествените средства, кои во 
нив се вложени, не се стекнати сопственички права над претпријатијата. 
Претпријатија со општествен капитал, според овој закон, се и 
организациите на здружениот труд и деловните заедници кои вршат 
стопанска дејност и се уште не се организирани како претпријатија. 
 

Член 3 
Трансформација според овој закон не се врши на : 
а) претпријатија и организациите кои со закон и со одлука заснована врз 
закон е утврдено дека вршат работи и дејности од посебен општествен 
интерес, односно јавна служба или имаат статус на јавно претпријатие; 
б) претпријатија и други правни лица кои стопанисуваат со водите, 
шумите, земјиштето и другите јавни добра, со становите и деловниот 
простор; 
в) претпријатија во општествена сопственост чија дејност е организирање 
игри на среќа и 
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г) претпријатија кои согласно со закон имаат монополска положба, освен 
деловите, односно друштвата кои тие ги основале а за кои ќе се утврди 
дека немаат монополска положба. 
Трансформацијата на претпријатијата, организациите, односно јавна 
служба од став 1 на овој член, банките и другите финансиски организации, 
организациите за осигурување и задругите ќе се уреди со друг закон. 
Ако на претпријатијата од став 1 точка а) на овој член, со закон им биде 
изменет статусот, можат да бидат трансформирани според овој закон. 
 

Член 4 
Физичките и правните лица во постапката на трансформацијата не можат 
да стекнуваат сопственички права врз природните богатства на Република 
Македонија, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа 
употреба, како и предметите и објектите од особено културно и историско 
значење, кои со закон се определени како добра од општ интерес за 
Републиката и уживаат посебна заштита. 
Условите и начинот на користењето на добрата во општа употреба и 
предметите и објектите од особено културно и историско значење се 
уредуваат со закон. 
 

Член 5 
Претпријатијата што покажале загуба во работењето можат да пристапат 
кон трансформација, согласно со одредбите на овој закон, ако ја покријат 
загубата на начинот утврден со закон, освен ако покривањето на загубата 
е извршено со намалување на вредноста на општествениот капитал. 
Претпријатијата врз кои е отворена стечајна постапка можат да пристапат 
кон трансформација, само на начинот и под условите пропишани со овој 
закон. 
Претпријатијата што вршат стопанска дејност заради професионално 
оспособување и вработување на инвалидизирани лица, претпријатија за 
вработување на инвалиди, како и деловите на претпријатија организирани 
како заштитни работилници, можат да пристапат во трансформација на 
начинот и под условите пропишани со овој закон само доколку со договор 
склучен со Агенцијата се обврзат дека ќе обезбедат остварување на 
правата на вработување и по основ на работа на лицата вработени во нив 
пред влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 6 
Пред утврдувањето на вредноста на претпријатието, се изземаат 
градежното и земјоделското земјиште кои со денот на влегувањето во сила 
на овој закон се во сопственост на Република Македонија. 
Претпријатието од став 1 на овој член продолжува со користење и 
управување со градежното, односно земјоделското земјиште ако го 
користи или за него се грижи како добар стопан, до донесување на 
правосилно решение за денационализација, односно до доделување на 
право на користење во согласност со закон. 
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Член 7 
Вредноста на претпријатието, според овој закон, е разликата меѓу 
вредноста на средствата на претпријатието и другите права (вкупната 
актива) и вредноста на обврските на претпријатието, вклучувајќи ги 
обврските кон правни и физички лица врз основа на нивните трајни 
влогови во претпријатието. 
Средствата вложени од армијата, вредноста на опремата и средствата на 
територијалната одбрана, цивилната заштита и другата опрема која е 
наменета за одбрана, производните средства, објектите и другата опрема 
за производство на вооружување и воена опрема, наменските средства 
дадени од буџетот, средствата за кои гаранција дала Република 
Македонија и го презела отплаќањето без оглед дали се во редовно 
производство, имаат статус на учество на Република Македонија во 
вредноста на претпријатието. 
Министерството за финансии со правилник го пропишува начинот на 
утврдување на средствата содржани во став 2 на овој член. 
Под обврски на претпријатието од став 1 на овој член не се сметаат 
трајните влогови на правните лица во претпријатието, кои со здружување, 
заедничко вложување или по друга основа се внесени во претпријатието 
без обврска на враќање и без право на учество во добивката по основ на 
тоа вложување. 
Вредноста на становите не влегува во вредноста на претпријатието, а 
сопственичката трансформација на станбениот фонд на претпријатијата се 
врши според одредбите на друг закон. 
Во рамките на вредноста на претпријатието, посебно се изразува 
вредноста на објектите на општествениот стандард. 
 

Член 8 
За организирање, контрола и спроведување на трансформацијата се 
формира Агенција на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал (во натамошниот текст : Агенција). 
 

Член 9 
Вредноста на претпријатието се утврдува во почетниот биланс со процена, 
според методологија што на предлог на Агенцијата ја донесува Владата на 
Република Македонија. 
Утврдувањето на вредноста на претпријатието, согласно со методологијата 
од став 1 на овој член, ја вршат правни и физички лица овластени од 
Агенцијата. 
Утврдената вредност од став 1 на овој член се изразува во германски 
марки (ДЕМ), според средниот пазарен курс на денот на завршување на 
процената. 
Агенцијата има право да побара друг овластен проценувач да изврши 
контрола на проценетата вредност на претпријатието, утврдена согласно 
со став 2 од овој член. 
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Член 10 
Трошоците на постапката за трансформација паѓаат на товар на 
претпријатието, ако со овој закон и договорот за продажба не е поинаку 
определено. 
 

Член 11 
Начинот и постапките на трансформација се спроведуваат во зависност од 
големината на претпријатието, односно дали е мало, средно или големо. 
Големите и средните претпријатија се трансформираат во акционерски 
друштва. По исклучок, со согласност на Агенцијата, средните 
претпријатија можат да се трансформираат и во друштва со ограничена 
одговорност. 
Малите претпријатија се трансформираат во друштва со ограничена 
одговорност, а со согласност на Агенцијата и во акционерски друштва. 
Акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност, се 
смета за организирано со денот на уписот во судскиот регистар. 
Друштвото од став 4 на овој член е правен следбеник на претпријатието 
што се трансформирало. 
 

Член 12 
Мало претпријатие, во смисла на овој закон, е претпријатие што исполнува 
најмалку два од наведениве критериуми ако : 
а) просечниот број на вработените врз основа на работните часови во 
текот на една година не е поголем од 50 работници; 
б) годишниот приход е помал од 8.000 просечни месечни плати (бруто) по 
работник во стопанството на Република Македонија и 
в) просечната вредност на деловната актива (на почетокот и на крајот на 
деловната година) е помала од 6.000 просечни месечни плати (бруто) по 
работник во стопанството на Република Македонија. 
Средно претпријатие, во смисла на овој закон, е претпријатието што 
исполнува најмалку два од наведениве критериуми ако : 
а) просечниот број на вработените врз основа на работните часови во 
текот на една година не е поголем од 250 работници; 
б) годишниот приход е помал од 40.000 просечни месечни плати (бруто) по 
работник во стопанството на Република Македонија и 
в) просечната вредност на деловната актива (на почетокот и на крајот на 
деловната година) е помала од 30.000 просечни месечни плати (бруто) по 
работник во стопанството на Република Македонија. 
Другите претпријатија, според овој закон, се сметаат за големи 
претпријатија. 
 

Член 13 
Малото, односно средното претпријатие самостојно го избира начинот и 
постапката на трансформација, а големото претпријатие во соработка со 
Агенцијата. 
Претпријатијата од став 1 на овој член можат да комбинираат повеќе 
начини и постапки на трансформација. 
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Член 14 
Малите и средните претпријатија се должни да донесат одлука за 
трансформација во рок од една година, а големите претпријатија во рок 
договорен со Агенцијата, кој не може да биде подолг од две години. 
Роковите од став 1 на овој член течат од денот на влегувањето во сила на 
методологијата за процена на вредноста на претпријатијата. 
За претпријатијата што извршиле трансформација според Законот за 
општествениот капитал, роковите за трансформација од став 1 на овој 
член течат од денот на известувањето на претпријатието за извршената 
контрола, односно ревизија, но не подолго од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 15 
Одлука за трансформација донесува органот на управување на предлог на 
работоводниот орган на претпријатието. 
Кон одлуката, претпријатието приложува : 
- програма за начинот на остварување на трансформацијата; 
- извештај за извршената контрола на примената на Законот за 
општествениот капитал и Законот за исплата на личните доходи, на 
средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за 
исхрана на работниците во текот на работата (“Службен лист на СФРЈ” број 
37/90 и 84/90) од организацијата овластена за контрола на законитоста и 
исправноста на сметководствените искази; 
- извештај за извршена ревизија на годишната пресметка, ако Агенцијата 
побарала да биде извршена таква ревизија; 
- извештај за проценетата вредност на претпријатието; 
- извод од судскиот регистар и 
- податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење 
и управување со недвижностите. 
Агенцијата донесува упатство за подготвување на програма за начинот на 
остварување на трансформацијата и за содржината на извештајот за 
проценетата вредност на претпријатието. 
Одлуката за трансформација претпријатието ја доставува до Агенцијата и 
до Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал во рок од 15 дена од денот на нејзиното донесување. 
 

Член 16 
Агенцијата во рок од 60 дена од приемот на документите утврдени во член 
15 на овој закон на Комисијата на Владата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал и дава мислење дали предложената 
трансформација е во согласност со условите, начинот и постапките 
пропишани со овој закон. 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал врз основа на мислењето на Агенцијата, во рок од 30 
дена донесува решение за давање согласност за отпочнување на 
постапката за трансформација. 
Решението од став 2 на овој член истовремено се доставува на 
претпријатието и на Агенцијата. 
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Против решението на Комисијата на Владата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал претпријатието има право на жалба 
до Владата на Република Македонија. 
Ако Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал во рокот утврден во став 2 од овој член не донесе 
решение за давање согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација на малото претпријатие се смета дека согласноста е 
дадена и претпријатието може да почне со постапката на трансформација. 

 
Член 17 

Претпријатието е должно одлуката за трансформација да ја објави во 
“Службен весник на Република Македонија”, во еден од дневните весници 
што излегуваат во Република Македонија и во весниците на јазиците на 
националностите во рок од осум дена од денот на приемот на согласноста 
од Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 
 

Член 18 
Ако по донесената одлука за трансформација настапат промени на 
вредноста на претпријатието што било предмет на процена или ако не се 
отпочне со реализација на избраниот начин на трансформација во рок од 
12 месеци од денот на донесувањето на одлуката за трансформација, 
претпријатието е должно повторно да ја утврди вредноста на 
претпријатието. 
 

Член 19 
Претпријатијата што се трансформираат на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување бесплатно му издаваат акции, односно потврда за 
удел во износ од 15 % од вкупната вредност на издадените акции, односно 
удели. 
Акциите, односно уделите од став 1 на овој член се приоритетни и : 
- гласат на име на Фондот; 
- даваат право на фиксна дивиденда од 2 % годишно и сразмерно учество 
во остатокот од добивката ако на обичните акции им се исплатува 
дивиденда над овој износ; 
- не даваат право на глас во собранието на друштвото и 
- во случај на стечај или ликвидација на друштвото даваат право на 
сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно 
ликвидационата маса. 
Акциите и уделите се траен извор на приходи на Фондот. 
 

Член 20 
Средствата остварени со трансформацијата се пренесуваат во Агенцијата 
пред уписот во судскиот регистар, а најдоцна во рок од 15 дена од денот 
на продажбата. 
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Член 21 
Дивидендата од акциите, односно уделите што претпријатието ги издава и 
ги пренесува на Агенцијата, средствата што ќе се остварат со продажба на 
објектите од општествениот стандард, како и дел од средствата чија 
распределба е утврдена во член 93 на овој закон, се користат за 
обезбедување на правата и за создавање можности за вработување на 
работниците кои ќе останат без работа заради сопственичката 
трансформација. 
Владата на Република Македонија донесува програма за користење на 
средствата од став 1 на овој член. 
 

Член 22 
Акциите, односно уделите издадени според овој закон се изразуваат во 
ДЕМ, а се плаќаат со : 
а)  денари; 
б)  девизни средства кои се водат како штеден влог во банките и 
в)  денари стекнати со продажба на ефективна конвертибилна странска 
валута. 
 

Член 23 
За износот на девизните средства што се водат како штеден влог, а 
граѓаните сакаат да ги употребат за купување акции, односно удели, 
банките издаваат потврди најдоцна во рок од 15 дена од поднесувањето на 
барањето. Со потврдите граѓаните купуваат акции од претпријатието. 
Претпријатието е должно потврдите од став 1 на овој член да ги достави до 
Агенцијата во рок од седум дена. 
Агенцијата е должна потврдата добиена од претпријатието да ја достави до 
банката во рок од седум дена. Банката ги намалува своите обврски кон 
граѓанинот по основ на девизен штеден влог по добивањето на потврдата 
од Агенцијата. За истиот износ ќе се намали и јавниот долг на Републиката 
врз основа на девизното штедење. 
Претпријатието што се трансформира не може да го кредитира купувањето 
на акциите, односно уделите, ниту да дава емство за кредитите што се 
земаат за таа цел. 
 

Член 24 
Во трансформацијата под еднакви услови можат да учествуваат домашни и 
странски, физички и правни лица. 
Претпријатие и друго правно лице во кое општествениот капитал 
учествува со повеќе од 30 % во вредноста на претпријатието, не може да 
учествува во трансформација на друго претпријатие. 
 

Член 25 
Право на купување под повластени услови имаат : 
а) работниците, кои во претпријатието, односно во сложената форма на 
организирање што се трансформира, работеле најмалку две години пред 
донесувањето на одлуката за трансформација; 
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б) лицата чиј работен однос престанал во претпријатието што се 
трансформира и кои во него непрекинато работеле најмалку две години и 
в) пензионираните работници кои во претпријатието што се трансформира 
непрекинато работеле најмалку две години. 
Правото на повластено купување може да се остварува еднократно и само 
во едно претпријатие. 
 

Член 26 
Под повластени услови можат да се купат најмногу 30 % од вредноста на 
акциите, односно уделите што ги издава претпријатието што се 
трансформира. 
Корисникот на попустот од член 25 на овој закон има право акциите, 
односно уделите да ги купува со основен попуст од 30 % од номиналната 
вредност, зголемен за 1 % за секоја полна година на работен стаж во 
претпријатието, со тоа што износот на купените акции, односно уделот со 
попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ. 
Акциите, односно уделите купени со попустот од став 2 на овој член не 
можат да се отуѓуваат, односно пренесуваат во рок од две години од денот 
на купувањето. 
 

Член 27 
Објектите на општествениот стандард (одморалишта, рекреативни центри и 
слично) се продаваат според проценетата вредност со основен попуст од 
50 % од номиналната вредност на акциите, зголемен за 1 % за секоја 
полна година работен стаж во претпријатието. 
Акциите од став 1 на овој член и од став 1 од член 26 на овој закон се 
достапни за сите корисници на попустот од член 25 на овој закон под 
еднакви услови. 
 

Член 28 
Правото на купување акции, односно удели со попуст може да се 
остварува во рок од три месеци од почетокот на продажбата на акциите, 
односно уделите. 
Ако акциите, односно уделите наменети за продажба со попуст не бидат 
продадени во рокот утврден во став 1 од овој член, се продаваат под 
условите утврдени во овој закон. 
 

Член 29 
Претпријатието води евиденција на одобрените попусти на купените 
акции, односно удели. 
Агенцијата има право на надзор над евиденцијата на одобрените попусти. 
Евиденцијата се води во посебна книга на соодветен начин пропишан од 
Агенцијата. 
 

Член 30 
Субјектите од член 25 на овој закон правото на попуст го остваруваат во 
постапката за трансформација на претпријатието. 

 8 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

Правото на попуст се одобрува индивидуално. Субјектите од став 1 на овој 
член можат да ги користат попустите и другите погодности утврдени со 
овој закон, намалени за погодностите што ги користеле според Законот за 
општествениот капитал. 
 

Член 31 
Средствата остварени со трансформацијата според овој закон и припаѓаат 
на Република Македонија, а се уплатуваат на посебна сметка на 
Агенцијата. 
 

Член 32 
Договор за продажба на општествен капитал склучен спротивно на 
одредбите на овој закон е ништовен. 
 
 
II. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И 
НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 
 

Член 33 
Во постапката за трансформација се обезбедуваат барањата на 
поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани 
на Република Македонија. 
Одредбите на овој закон не навлегуваат во правото на лицата од став 1 на 
овој член, за враќање на имотите што се остварува согласно со прописите 
за денационализација. 
 

Член 34 
Со донесување одлука за трансформација претпријатието е должно да ги 
повика со оглас поранешните сопственици и нивните наследници (во 
натамошниот текст : баратели), во рок од 60 дена по огласувањето да ги 
најават побарувањата од претпријатието. 
 

Член 35 
Побарувањата од член 34 на овој закон истовремено се доставуваат до 
претпријатието и Агенцијата. 
Барателите ги доставуваат побарувањата на образец што го пропишува 
Агенцијата, кој ги содржи податоците за претпријатието кон кое 
сопствениците имаат побарувања, за правната заснованост на одземениот 
имот за кој се однесува побарувањето, како и за неговиот вид и висина. 
 

Член 36 
Агенцијата во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на 
барањето ќе го извести претпријатието што донело одлука за 
трансформација за доставените барања или ќе даде потврда дека никој не 
најавил побарување во рокот утврден со овој закон. 
Претпријатието може да ја продолжи постапката за трансформација врз 
основа на потврдата од став 1 на овој член. 
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Ако барател најавил побарување, претпријатието трансформацијата може 
да ја продолжи ако : 
- со документи докаже дека не располага со недвижен имот или со други 
средства, за кои било поднесено барањето и не ги присвоило или вложило 
во друго претпријатие по влегувањето во сила на овој закон или шест 
месеци пред тоа и ако барателот не ги оспорува правните дејствија што 
претпријатието ги направило до тој момент и 
- во актот за трансформација се обврзе дека акциите со вредност што 
одговара на висината на побарувањето, како приоритетни, по фидуцијарен 
пат ќе и ги пренесе на Агенцијата. 
 

Член 37 
Фидуцијарна правна работа според овој закон е спогодбата со која 
претпријатието ја пренесува сопственоста на акциите, односно уделите на 
Агенцијата со обврска со акциите, односно уделите да се однесува како 
добар стопан. 
Ако тоа го овозможува просторната, технолошката и други околности, 
претпријатието под истите услови утврдени во став 1 од овој член на 
Агенцијата и ја пренесува сопственоста над недвижниот имот. 
 

Член 38 
Со договор на Агенцијата и се пренесува сопственоста над акциите, 
уделите, односно недвижниот имот над кои поранешните сопственици 
полагаат право. 
Претпријатието има право на првенство да го земе издвоеното средство 
под наем или закуп. 
Врз основа на правосилна пресуда според прописите за денационализација 
со која е задоволено барањето на сопственикот, Агенцијата му ги предава 
на сопственикот акциите, уделите, односно недвижниот имот, како и 
закупнината и другите погодности, намалени за трошоците. 
 

Член 39 
Кога со правосилна одлука според прописите за денационализација е 
задоволено барањето на поранешниот сопственик, Агенцијата му ги 
предава акциите, односно уделите и дивидендите што произлегуваат од 
нив. 
Ако барањето е отфрлено, недвижниот имот, односно акциите и уделите, 
Агенцијата ги продава според одредбите на овој закон. 
 

Член 40 
За праведно обесштетување барателите од член 34 на овој закон ќе се 
користи и дел од средствата што ќе се остварат со продажба на 
претпријатијата. 
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III. НАЧИНИ И ПОСТАПКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
 

А. Трансформација на мало претпријатие 
 

Член 41 
Мало претпријатие се трансформира со : 
1. Откуп на претпријатието од страна на вработените и 
2. Продажба на идеален дел на претпријатието. 
 

1. Откуп на претпријатието од страна на вработените 
 

Член 42 
Вработените во претпријатието откупот на претпријатието можат да го 
извршат ако откупат најмалку 51 % од проценетата вредност на 
претпријатието, на начин и според условите утврдени со одлуката за 
трансформација и одлуката за организирање на претпријатието како 
друштво со ограничена одговорност. 
Претпријатието, за неоткупениот дел од општествениот капитал, на 
Агенцијата и издава потврда за удел во претпријатието. 
 

Член 43 
Право да купуваат удели во мало претпријатие имаат сите вработени во 
претпријатието под еднакви услови. 
 

Член 44 
Сопствениците на удели (во натамошниот текст : иматели на удели) имаат 
право на управување во согласност со одлуката за организирање на 
претпријатието во друштво со ограничена одговорност, право на 
дивиденда и право на сразмерен дел од остатокот на имотот после 
исплатата на доверителите во случај на ликвидација или стечај на 
претпријатието. 
 

Член 45 
Агенцијата како имател на удел има : 
-  право на фиксна дивиденда во висина од 2 % годишно и учество во 
остатокот на добивката ако дивидендата што можат да ја добијат другите 
удели е поголема од 2% и 
-  право на сразмерен дел од остатокот на имотот после исплатата на 
доверителите во случај на ликвидација или стечај над претпријатието. 
 

Член 46 
Имателите на удели во претпријатието, се должни согласно со програмата 
за начинот на остварување на трансформацијата, во рок од пет години по 
уписот на трансформацијата во судскиот регистар, да го откупат уделот од 
Агенцијата по неговата номинална вредност, изразен според овој закон. 
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Член 47 
По исклучок од член 46 на овој закон, ако имателите на удели во 
претпријатието секоја година по усвојувањето на годишната пресметка не 
откупат најмалку 1/5 од уделот што го држи Агенцијата, по основ на тој 
удел Агенцијата ги врши и правата што ги имаат во поглед на 
управувањето другите иматели на удели. 
Имателите на удели кои се вработени во претпријатието можат да ја 
користат дивидендата само за откуп на делови од уделот што го држи 
Агенцијата, до целосен откуп на претпријатието. 
Неоткупениот удел од став 1 на овој член, Агенцијата веднаш го става на 
јавна продажба. 
 

2. Продажба на идеален дел од претпријатието 
 

Член 48 
Идеалниот дел од претпријатието може да се продава со : 
а)  јавен повик за прибирање на понуди и 
б)  непосредна спогодба. 
Јавниот повик за прибирање на понуди и непосредната спогодба ги 
спроведува Агенцијата или правни и физички лица овластени од 
Агенцијата. 
 

Член 49 
Почетната цена се определува во висина на проценетата вредност на 
претпријатието. 
 

Член 50 
По прибирањето на понудите согласно со член 48 на овој закон, ако се 
јават најмалку двајца понудувачи, се спроведува јавно наддавање. 
Учесниците на јавното наддавање се должни да положат кауција во износ 
од 5% од проценетата вредност на идеалниот дел на претпријатието. 
Учесникот чии права се повредени во текот на постапката има право да 
поднесе приговор до Агенцијата и да бара заштита на своите права пред 
надлежен суд. 
 

Член 51 
Ако претпријатието не биде продадено преку јавен повик после второто 
јавно наддавање, продажбата може да се изврши преку непосредна 
спогодба, со тоа што идеалниот дел на претпријатието не може да биде 
продаден по цена пониска од 80 % од проценетата вредност на идеалниот 
дел на претпријатието. 
 

Член 52 
Договорот за продажба на претпријатието со купувачите го склучува 
Агенцијата во писмена форма, во согласност со одлуката за 
трансформација. 
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Член 53 
Купувачот на идеален дел од претпријатието, кој е помал од 51 % од 
проценетата вредност, одлуката за организирање на претпријатието како 
друштво со ограничена одговорност ја донесува во согласност со 
Агенцијата. 
Претпријатието што се организира како друштво со ограничена 
одговорност врз основа на купување на негов идеален дел, за остатокот на 
општествениот капитал на Агенцијата и издава потврда за удел. 
 

Член 54 
Претпријатието може да се продава и преку продажба на удели. 
Продажбата на уделите се врши на начинот и под условите утврдени со 
одлуката за организирање на претпријатието како друштво со ограничена 
одговорност, која се донесува во согласност со Одлуката за 
трансформација на претпријатието. 
Уделите можат да се продаваат преку : 
а)  јавен повик и 
б)  преговори со заинтересираните потенцијални купувачи. 
Јавниот повик за продажба на удели содржи одредби за условите на 
купување на уделите, роковите за запишување и плаќање и други 
податоци утврдени во одлуката за организирање на претпријатието како 
друштво со ограничена одговорност. 
Уделите можат да се продаваат истовремено со користење на начините 
утврдени во став 3 од овој член и во неколку етапи, ако уделите бидат 
продадени во рок кој не може да биде подолг од една година. 
 

Б. Трансформација на средно претпријатие 
 

Член 55 
Средното претпријатие се трансформира со : 
1.  Продажба на идеален дел од претпријатието; 
2.  Откуп на претпријатието; 
3.  Продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со 
претпријатието; 
4.  Издавање на акции заради дополнително вложување и 
5.  Претворање на побарувањата на доверителите во траен влог. 
 

1. Продажба на идеален дел од претпријатието 
 

Член 56 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на условите и постапката за 
продажба на идеален дел на мало претпријатие, се применуваат и на 
продажбата на средно претпријатие. 
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2. Откуп на претпријатието 
 

Член 57 
Откупот на претпријатието се врши на начин и под услови утврдени во 
одлуката за трансформација. 
Претпријатието во согласност со одлуката за трансформација истовремено 
донесува одлука за издавање на акции и одлука за организирање на 
претпријатието како акционерско друштво. 
Непродадените акции, како приоритетни, претпријатието и ги пренесува на 
Агенцијата. 
 

Член 58 
Предимство при откупот имаат купувачите кои ќе понудат поповолни 
услови за откуп. 
При еднакви услови, предимство на откуп имаат вработените во 
претпријатието. 
Откупот на претпријатието се смета за успешен ако бидат купени акции 
најмалку во износ од 51 % од проценетата вредност на општествениот 
капитал. 
 

Член 59 
Приоритетните акции што претпријатието и ги издава на Агенцијата даваат 
право на : 
-  дивиденда од 2 % годишно и 
-  сразмерен дел од остатокот на имотот по исплатата на доверителите, 
ако над претпријатието е спроведена ликвидација или стечај. 
Акциите од став 1 на овој член Агенцијата ги нуди на продажба најдоцна 
во рок од три месеци по стекнувањето. 
Акциите од став 2 на овој член, Агенцијата пред продажбата ги претвора 
во обични акции. 
 

3. Продажба на претпријатието на лица кои го преземаат 
управувањето со претпријатието 

 
Член 60 

Претпријатието може да биде продадено на лица кои го преземаат 
управувањето и водењето на работите на претпријатието (во натамошниот 
текст : лица кои го преземаат управувањето со претпријатието). 
Управувањето со претпријатието можат да го преземат само лица кои ќе 
понудат програма за развој на претпријатието. 
 

Член 61 
Продажбата на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со 
претпријатието се врши преку јавен повик за прибирање на повеќе 
понуди. 
Агенцијата ги спроведува активностите од став 1 на овој член. 
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Член 62 
Лицата кои го преземаат управувањето се должни да откупат најмалку 20 
% од проценетата вредност на претпријатието. 
При продажбата на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето 
со претпријатието предимство имаат понудувачите кои ќе понудат 
поквалитетна програма за развој на претпријатието, како и други 
поповолни услови. 
Агенцијата и лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието 
склучуваат договор за продажба на претпријатието. 
Со договорот од став 3 на овој член се утврдува рокот во кој лицата кои го 
преземаат управувањето се должни да откупат најмалку 51 % од 
вредноста на акциите, а што не може да биде подолг од пет години. 
 

Член 63 
По преземањето на управувањето и организирањето на претпријатието 
како акционерско друштво, за износот на непродадениот општествен 
капитал, претпријатието на Агенцијата и издава приоритетни акции. 
Акционерите иматели на обични акции дивидендата можат да ја користат 
само за откуп на акциите од став 1 на овој член што ги држи Агенцијата. 
Ако акциите од став 1 на овој член не се откупат во рокот договорен со 
Агенцијата, акциите што ги држи Агенцијата се претвораат од приоритетни 
во обични. 
 

Член 64 
Договорот за продажба на претпријатието може да биде раскинат ако 
лицата кои го преземаат управувањето не ги исполнуваат обврските 
преземени со договорот. 
Договорот од став 1 на овој член се раскинува по сила на овој закон ако : 
-  претпријатието со годишната пресметка покаже дека е намалена 
проценетата вредност на претпријатието и 
-  претпријатието со годишната пресметка покаже загуба како последица 
на управувањето на претпријатието спротивно на договорот и на 
несоодветното управување на лицата кои го презеле управувањето со 
претпријатието. 
Ако се раскине договорот заради исполнувањето на условот од став 2 
алинеја 2 на овој член, покажаната загуба солидарно ја покриваат лицата 
кои го презеле управувањето со претпријатието. 
Лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието ставаат хипотека 
на имотот во нивна сопственост заради обезбедување на обврските од став 
3 на овој член. 
 

4. Издавање акции заради дополнително вложување 
 

Член 65 
Претпријатието може да издаде акции заради дополнително вложување. 
Одлуката за издавање акции претпријатието ја донесува во согласност со 
Законот за хартии од вредност. 
Акциите од став 1 на овој член се без попуст. 
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Средствата од продадените акции за дополнително вложување му 
остануваат на претпријатието. 
 

Член 66 
Купувачите на акциите од кои се прибавува дополнителен капитал и 
претпријатието, во согласност со Агенцијата, склучуваат договор со кој ги 
уредуваат меѓусебните односи, како и начинот на организирањето на 
претпријатието како акционерско друштво. 
Ако номиналната вредност на купените акции за дополнително вложување 
изнесува најмалку 30 % од вредноста на претпријатието, претпријатието 
во постапката на организирање како акционерско друштво, за вредноста 
на капиталот што не е приватизиран на Агенцијата и издава приоритетни 
акции. 
 

Член 67 
Со договорот од став 1 од член 66 на овој закон се утврдува рокот во кој 
акционерите по основа на дополнително вложување се должни да откупат 
најмалку 51% од вкупниот капитал на претпријатието, а што не може да 
биде подолг од пет години. 
Имателите на обични акции по основ на дополнително вложување 
дивидендата можат да ја користат само за откуп на акциите од став 2 од 
член 66 на овој закон, што ги држи Агенцијата. 
Ако акциите од став 2 од член 66 на овој закон не се откупат во рокот 
договорен со Агенцијата, акциите што ги држи Агенцијата пред продажбата 
се претвораат од приоритетни во обични. 
 

5. Претворање на побарувањата на доверителите во траен влог 
 

Член 68 
Претпријатието решава спогодбено со доверителот на претпријатието 
своето побарување да го претвори во траен влог за кој му се издаваат 
акции во акционерското друштво, односно удел во друштвото со 
ограничена одговорност. 
За стекнатите акции, односно удели претпријатието и доверителот 
склучуваат договор во писмена форма. 
Во согласност со договорот од став 2 на овој член, органот на управување 
на претпријатието донесува одлука за организирање на претпријатието во 
акционерско друштво, односно во друштво со ограничена одговорност. 
 

В. Трансформација на големо претпријатие 
 

Член 69 
Органот на управување на големото претпријатие и Агенцијата врз 
паритетна основа образуваат одбор за трансформација на претпријатието. 
Големото претпријатие одлуката за трансформација ја донесува во 
согласност со Агенцијата. 
Големите претпријатија организирани во сложена форма изработуваат 
единствена програма за начинот на остварување на трансформацијата. 
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Член 70 
Одборот за трансформација подготвува одлука за трансформација на 
претпријатието во која, покрај нејзините составни делови од член 15 на 
овој закон, особено внимание се посветува на активностите за 
организационо и финансиско преструктуирање на претпријатието. 
 

Член 71 
Трансформацијата на големото претпријатие се врши според начините и 
постапките кои согласно овој закон се применуваат за трансформација на 
средно претпријатие, освен условот од став 1 од член 62 на овој закон што 
за лицата кои го преземаат управувањето со големо претпријатие изнесува 
најмалку 10 % од проценетата вредност, и условот од член 66 став 2 што 
за големите претпријатија изнесува 15 %. 
 

Член 72 
Договорите за продажба на големо претпријатие или на идеален дел од 
претпријатие, за вложување на капитал во претпријатието, за претворање 
на вложувањата врз договорна основа и на побарувања спрема 
претпријатието во траен влог ги склучува Агенцијата. 
 
 
IV. ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ЗАКУП 
 

Член 73 
Претпријатието може да склучи договор за давање во закуп на дел од 
средствата на претпријатието на определено време. 
По извршената процена на вредноста на средствата што се даваат во закуп 
се спроведува постапка на јавен повик, за прибирање на повеќе понуди. 
 

Член 74 
Со договорот за закуп на дел од средствата се внесува клаузула за откуп 
на средствата што се даваат во закуп и тоа така што, покрај плаќањето на 
закупнината, да се врши и откуп на средствата. 
Договорот за закуп во кој е содржана клаузулата за откуп се склучува на 
рок кој не може да биде подолг од седум години. 
 

Член 75 
Барањето за давање на дел од средствата на претпријатието во закуп, 
претпријатието истовремено го доставува до Агенцијата и Комисијата на 
Владата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. 
Агенцијата во рок од 60 дена од приемот на барањето и дава мислење на 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 
Договорот за закуп може да биде склучен ако претпријатието добие 
согласност од Комисијата на Владата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. Договорот што е склучен без 
согласност на надлежното министерство нема правно дејство. 
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Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, врз основа на мислењето на Агенцијата од став 2 на 
овој член, во рок од 30 дена, е должна да донесе решение. 
Ако решението не биде донесено во рокот утврден во ставот 4 од овој член 
се смета дека согласноста е дадена. 
 
 
V. ТРАНСФОРМАЦИЈА СО ПРОДАЖБА НА СИТЕ СРЕДСТВА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 

Член 76 
Како трансформација се смета и продажбата на сите средства на 
претпријатието кога доаѓа до престанок на претпријатието. 
Одлука за продажба на сите средства на претпријатието донесува органот 
на управување на претпријатието. 
Врз Агенцијата се пренесуваат и обврските на претпријатието што 
престанало со продажбата на сите средства. 
Меѓусебните односи на Агенцијата и на доверителите на претпријатието 
што престанало со продажба на сите средства се уредуваат согласно со 
одредбите за редовна ликвидација. 
 

Член 77 
Пред склучувањето на договорот за продажба на сите средства на 
претпријатието, претпријатието задолжително прибавува одобрение од 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал е должна по бараното одобрение од став 1 на овој 
член да донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на 
мислењето на Агенцијата. 
Агенцијата е должна мислењето од став 2 на овој член да го достави до 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на 
барањето за продажба на сите средства на претпријатието, што 
истовремено се доставува до Агенцијата и Комисијата на Владата за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал. 
Договорот за продажба на сите средства го склучува Агенцијата со 
купувачот по добивањето на одобрението од став 1 на овој член. 
 

Член 78 
Претпријатието престанува со денот определен во договорот за продажба 
на сите средства. 
Со денот на престанувањето на претпријатието за вработените настапуваат 
исти правни последици како и при отворањето на стечајната постапка. 
Со договорот за продажба на сите средства може да се утврди право на 
вработените да се вработат кај купувачот, како и да се утврдат и други 
права. 
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Член 79 
Агенцијата го поднесува договорот за продажба на сите средства на 
надлежниот суд за регистрација, кој согласно со став 1 од член 78 на овој 
закон, го брише претпријатието од судскиот регистар. 
Бришењето од судскиот регистар се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија” на трошок на Агенцијата. 
 
 
VI. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО СТЕЧАЈ 
 

Член 80 
Доверителите можат да поднесат предлог до стечајниот совет, привремено 
да ја запре стечајната постапка и претпријатието да продолжи со работа. 
Стечајниот совет образува одбор на доверители кои именуваат Управен 
одбор, како орган на управување со претпријатието, што ги одредува 
лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на 
претпријатието - должник. 
 

Член 81 
Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена донесува програма за 
финансиска и сопственичка трансформација, во која се опфатени и 
мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на 
претпријатието, а посебно : 
- преземањето на долговите од страна на доверителите; 
- отпишувањето на долговите или одлагањето на плаќањата по пат на 
доброволно или принудно порамнување; 
- конверзијата на долгот во траен влог; 
- гаранцијата и емството на доверителите и 
- утврдувањето на структурата на капиталот и именувањето на 
сопственици на капиталот во идното друштво. 
Со програмата за финансиска и сопственичка трансформација може да се 
предвиди и принудна конверзија на долгот во траен влог. 
 

Член 82 
На рочиштето што го свикува стечајниот совет, доверителите се 
изјаснуваат и гласаат за програмата на финансиската и сопственичката 
трансформација. 
Се смета дека програмата е прифатена ако за неа гласаат доверителите 
чии побарувања изнесуваат повеќе од половина на побарувањата на сите 
доверители кои имаат право на глас и кога тоа ќе го одобри стечајниот 
совет. 
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го 
потпишал овластен застапник на доверителот. 
Принудното порамнување, како и другите мерки во програмата за 
трансформација имаат правно дејство спрема сите доверители. 
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Член 83 
После санирањето и реорганизацијата на претпријатието - должник, 
најдоцна во рок од 12 месеци од правосилноста на решението за запирање 
на постапката на стечај, Управниот одбор, со претходна согласност на 
стечајниот совет, донесува одлука за сопственичка трансформација во 
акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, со што се 
запира стечајната постапка. 
Ако санирањето и реорганизацијата на претпријатието - должник не ги 
дадат очекуваните резултати Управниот одбор му предлага на стечајниот 
совет да ја продолжи стечајната постапка. 
Стечајната постапка ќе продолжи и ако стечајниот совет не даде претходна 
согласност согласно со став 1 од овој член. 
 

Член 84 
Кога се врши санирање и реорганизација на претпријатието - должник 
соодветно се применуваат одредбите од Законот за присилно 
порамнување, стечај и ликвидација (“Службен лист на СФРЈ” број 84/89). 
На работниците им престанува работниот однос и имаат право да ги 
остваруваат сите права, како и работниците во претпријатијата во стечај, 
освен ако им се обезбедени поповолни услови од страна на доверителите, 
односно Управниот одбор. 
Работниот однос на работниците привремено задржани на работа (работен 
однос на определено време), може по успешното санирање и 
реорганизирање, односно донесување на одлуката за трансформација, да 
им се претвори во работен однос на неопределено време. 
 

Член 85 
Доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половина од сите 
побарувања можат, во согласност со одборот на доверителите, да основаат 
акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, што 
презема гаранција за исполнување на обврските спрема другите 
доверители. 
Односите меѓу доверителите од став 1 на овој член се уредуваат со 
договор. 
Договорот од став 2 на овој член предизвикува правно дејство кога ќе го 
одобри стечајниот совет. 
 

Член 86 
По спроведениот стечај или ликвидација на претпријатието, остатокот од 
ликвидационата, односно стечајната маса се пренесува на Агенцијата, 
сразмерно на уделот на општествениот капитал во трајниот капитал на 
претпријатието. 
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VII. АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
 

Член 87 
Агенцијата има својство на правно лице и јавни овластувања утврдени со 
овој закон. 
Агенцијата е самостојна во својата работа. 
 

Член 88 
Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој е составен од 
девет члена. 
Со Агенцијата раководи директор. 
Членовите на Управниот одбор на Агенцијата и директорот на Агенцијата 
ги именува Владата на Република Македонија од редот на компетентни 
стручњаци. 
Агенцијата во своето работење може да ангажира компетентни 
консултанти и советници од земјата и странство. 
 

Член 89 
Агенцијата ги врши работите што се однесуваат на организирањето и 
контролата на трансформацијата на претпријатијата. 
Агенцијата го презема поведувањето и непосредното водење на постапката 
за трансформација кога претпријатието не постапува според роковите и 
начините утврдени со овој закон. 
Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член Агенцијата ги презема сите 
дејствија за спроведување на постапката за трансформација, кои според 
овој закон имаат право и обврска да ги преземат органите на управување 
на претпријатието. 
Агенцијата ги презема сите дејствија за спроведување на постапката за 
трансформација и за деловите од претпријатијата, за кои претпријатијата, 
односно правните лица немаат доказ за сопственост. 
 

Член 90 
Агенцијата донесува статут со кој поблиску го уредува работењето и 
организацијата на Агенцијата. 
Статутот на Агенцијата го донесува Управниот одбор на Агенцијата, во рок 
од 30 дена по неговото конституирање. 
На статутот на Агенцијата согласност дава Владата на Република 
Македонија. 
 

Член 91 
На директорот и на членовите на Управниот одбор на Агенцијата не им е 
дозволено да купуваат акции, односно удели на претпријатијата што ги 
продава Агенцијата. 
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Член 92 
Агенцијата донесува годишна програма за работа и финансиски план на 
кој согласност дава Владата на Република Македонија. 
Од приходите што ги остварува Агенцијата, се надоместуваат трошоците од 
тековното работење според програмата за работа на Агенцијата. 
Агенцијата му поднесува годишен извештај на Собранието на Република 
Македонија за работењето и за користењето на средствата. Извештај со 
иста содржина Агенцијата два пати во годината, доставува и до Владата на 
Република Македонија. 
 

Член 93 
Средствата што ги остварува Агенцијата се пренесуваат месечно на 
посебна републичка сметка. 
Средствата од став 1 на овој член се наменуваат за : 
- враќање на внатрешни и надворешни долгови на Република 
Македонија, а особено на долгот по основ на девизните штедни влогови на 
граѓаните; 
- обезбедување на правата на работниците и создавање можности за 
вработување на работниците кои ќе останат без работа заради 
сопственичката трансформација; 
- обесштетување на лицата кои полагаат право на сопственост во 
согласност со прописите за денационализација, а не можеле да бидат 
обесштетени со акции односно удели и 
- развојни програми и проекти. 
Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република 
Македонија, донесува програма за намена на средствата од став 2 на овој 
член. 
 

Член 94 
Приоритетната акција што претпријатието ја издава и ја пренесува на 
Агенцијата и гласи на име, покрај правата утврдени со овој закон и дава 
право на Агенцијата да дава претходна согласност на претпријатијата за : 
намалување на основната главница, продолжување на траењето и 
предвременото престанување на друштвото, спојување и припојување на 
друштвото, отуѓување на имотот на друштвото, давање под закуп на 
друштвото или на неговите главни делови или склучување на слични 
договори кои изнесуваат најмалку 20 % од вредноста на основната 
главница, трансформирање на друштвото од еден во друг облик. 
Согласноста од став 1 на овој член Агенцијата ја дава најдоцна во рок од 
30 дена од поднесувањето на барањето. 
 

Член 95 
Акциите и уделите што и ги издало друштвото настанато со 
трансформација, Агенцијата ги става на продажба под условите утврдени 
со овој закон. 
Продажбата на акциите и уделите се објавува во еден од дневните весници 
што излегуваат во Република Македонија, во весниците на јазиците на 
националностите и во “Службен весник на Република Македонија”. 
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До организирање на пазар за продажба на акции, Агенцијата со правилник 
ги уредува начинот и постапката за продажба на акциите со кои располага 
согласно со овој закон. 
 
 
VIII. ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ 
 

Член 96 
Одредбите од овој закон, кои се применуваат на акциите во акционерско 
друштво, соодветно се применуваат и за уделите во друштвата со 
ограничена одговорност. 
 

Член 97 
Претпријатијата што работат со странски капитал како претпријатија во 
мешовита сопственост, се трансформираат со спогодба со странското лице, 
најдоцна во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон. 
Ако не дојде до спогодба во рокот утврден во став 1 од овој член, изборот 
и спроведувањето на постапката за трансформација го врши Агенцијата. 
 

Член 98 
Кога во вредноста на претпријатието општествениот капитал учествува 
повеќе од 51 % од вкупната вредност на капиталот, претпријатието може 
да го промени седиштето, односно да изврши статусна промена со која 
значителен дел од претпријатието ќе го пренесе во сопственост на 
претпријатие што има седиште надвор од Република Македонија, само со 
согласност на Комисијата на Владата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 
 

Член 99 
Ако со закон не е поинаку уредено, заштитата на претпријатијата во 
процесот на трансформација, како и на општествениот капитал во нив, ја 
врши јавниот правобранител на Република Македонија. 
Јавниот правобранител ги презема сите мерки и правни средства и врши 
други со закон утврдени права и должности заради заштита на 
претпријатијата и општествениот капитал во процесот на 
трансформацијата. 
Јавниот правобранител поведува пред Уставниот суд на Република 
Македонија или пред судовите постапка за укинување или поништување 
на одлуки или други акти со кои се оштетува општествениот капитал. 
 

Член 100 
Трансформација извршена според одредбите на овој закон се запишува во 
судскиот регистар. 
Владата на Република Македонија ќе изврши дополнување на уредбата за 
упис на претпријатијата и на другите правни лица кои вршат стопанска 
дејност во судскиот регистар, за начинот на запишувањето на 
трансформацијата извршена според овој закон. 
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IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 101 
Со парична казна од 150 до 250 плати ќе се казни за стопански престап 
правното лице ако : 
1) не изврши процена на општествениот капитал, а пристапи кон негова 
трансформација (член 9); 
2) не издаде акции или потврди за удели во претпријатието, односно ако 
одлуката ја донесе неовластен орган (член 15); 
3) не ја достави одлуката за трансформација до Агенцијата со целосната 
документација (член 15); 
4) склучи договор за продажба, закуп, лизинг, франшизинг или за друг 
облик на располагање и продажба на општествениот капитал без 
согласност на Владата на Република Македонија, Комисијата на Владата за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно 
Агенцијата кога тоа е предвидено и со овој закон (член 16); 
5) во пропишаниот рок на Агенцијата не и ги пренесе средствата 
остварени со трансформацијата (член 20); 
6) во пропишаниот рок не издаде, односно достави потврди за девизните 
средства што се водат како штеден влог, а граѓаните сакаат да ги 
употребат за купување акции, односно удели (член 23); 
7) овозможи продажба на акции, односно удели под повластени услови 
спротивно на овој закон (членови 25, 26, 27 и 28); 
8) не води евиденција за запишаните акции, односно ако ја води 
несоодветно (член 29); 
9) не го овозможи остварувањето на правата на поранешните сопственици, 
односно ја спречува постапката на барателите (членови 34, 36, 37 и 38); 
10) не постапува според насоките на Агенцијата во случаите предвидени 
во овој закон (член 89); 
11) не ја извести во законски определениот рок Агенцијата за 
спроведената трансформација согласно со Законот за општествениот 
капитал (член 103); 
12) во текот на контролата, односно ревизијата на надлежните органи не 
им овозможи увид во бараната документација (член 103) и 
13) не ги отстрани недостатоците утврдени при контролата на извршената 
трансформација согласно со Законот за општествениот капитал (член 105). 
Со парична казна од осум до десет плати, за стопански престап од став 1 
на овој член, ќе се казни и одговорното лице кај правното лице. 
 

Член 102 
Директорот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако купат 
акции, односно удели на претпријатијата што ги продава Агенцијата, ќе се 
казнат со казна затвор од една до десет години. 
Купените акции или удели ќе им се одземат. 
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 103 
Претпријатието кое до денот на влегувањето во сила на овој закон 
извршило сопственичко трансформирање, е должно во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да ја извести Агенцијата и да и 
достави копии на одлуките за издавање на интерни акции, односно удели 
и за организирање на општественото претпријатие како акционерско 
друштво или друштво со ограничена одговорност во приватна, односно 
мешовита сопственост. 
Заедно со податоците од став 1 на овој член, претпријатието е должно да 
приложи и податоци за утврдената вредност на општествениот капитал 
пред отпочнување на приватизацијата, правото на упис на интерни акции, 
запишаните интерни акции, попустите, начинот на плаќањето на интерните 
акции, односно удели и за начинот на кој е извршена приватизацијата на 
претпријатието во општествена сопственост. 
Овластена организација за контрола на законитоста и исправноста на 
сметководствените искази врши контрола на податоците од годишната 
пресметка за 1989, 1990, 1991 и 1992 година, односно од годината во која 
е користена книговодствената вредност на општествениот капитал, врз 
основа на што е извршена приватизација на општествениот капитал според 
Законот за општествениот капитал, на резултатите од работењето во 
согласност со прописите и стандардите за економско - финансиска 
ревизија, начинот на утврдување на општествениот капитал согласно со 
Правилникот за начинот на утврдување на износот на деловниот фонд 
(“Службен лист на СФРЈ” број 53/90), Правилникот за начинот на 
утврдување на шестгодишниот односно трикратниот годишен износ на 
исплатените нето лични доходи во претпријатието и начинот на 
утврдување на сразмерниот износ на одобрениот попуст за интерните 
акции (“Службен лист на СФРЈ” број 53/90), правилноста на стапките и 
износот на попустот на интерните акции, евидентирањето на 
акционерскиот капитал по основ на издадените интерни акции согласно со 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината 
на контата во контниот план (“Службен лист на СФРЈ” број 21/89, 36/89, 
5/90, 7/90 и 6/92) и други сметководствени и книговодствени исправи што 
се од значење за утврдување на законитоста во трансформацијата на 
општествениот капитал, контрола на ревалоризацијата на неотплатениот 
дел на интерните акции согласно со Законот за општествениот капитал и 
контрола на распоредот на ревалоризационата резерва и добивката според 
Законот за сметководство (“Службен лист на СФРЈ” број 12/89, 35/89, 3/90, 
42/90 и 61/90). 
Ако се издадени интерни акции по Законот за исплата на личните доходи, 
на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за 
исхрана на работниците во текот на работата (“Службен лист на СФРЈ” број 
37/90 и 84/90) согласно со став 3 на овој член, се врши контрола и на 
законитоста и исправноста на примената на член 4 од Законот за исплата 
на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка 

 25 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, а особено 
дали издадените интерни акции се покриени со остварениот приход, како и 
дали и акционерскиот капитал е користен за покривање на загуби ако ги 
искажало претпријатието. 
 

Член 104 
При контролата на примената на Законот за општествениот капитал, 
особено ќе се утврди дали : 
-  издавањето на интерни акции, односно удели заради продажба, односно 
прибавување на дополнителен капитал е вршено со т.н. втора, трета и 
повеќе емисии по донесувањето на одлуката за издавање на интерни 
акции, односно удели и одлуката за промена на статусот, односно 
организирањето на претпријатието од општествена сопственост во 
мешовита сопственост, односно во приватна сопственост и врз таа основа 
неколкукратно се користени погодностите на Законот за општествениот 
капитал; 
-  е користен попуст над тригодишниот личен доход, кога работникот 
купувал интерни акции согласно со член 1ѓ на Законот за општествениот 
капитал; 
-  отплатата на интерните акции, односно удели е вршена со средства од 
зголемените аконтации на чистите лични доходи, а претпријатието по 
годишната пресметка искажало загуба во работењето или ако во текот на 
годината правното лице било инсолвентно непрекинато 60 дена или 60 
дена со прекин во изминатите 75 дена; 
-  интерните акции се уплатени во пари, согласно со членот 1ж на Законот 
за општествениот капитал и 
-  продажбата на претпријатието во целост или делумно е извршена 
според проценетата вредност или со јавно наддавање, односно дали 
договорот за продажба е склучен со Републичкиот фонд за развој и дали 
средствата остварени со продажбата во целост се уплатени во Фондот. 
 

Член 105 
Ако Агенцијата утврди дека сопственичката трансформација и врз таа 
основа организирањето на претпријатието како друштво не се спроведени 
во согласност со закон, со решение утврдува рок за отстранување на 
недостатоците, што не може да биде подолг од 30 дена. 
Против решението од став 1 на овој член, претпријатието може да поднесе 
приговор до Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 
Ако претпријатието не ги отстрани недостатоците, Агенцијата го известува 
јавниот правобранител кој во рок од наредните 30 дена поднесува тужба 
до надлежниот суд за утврдување на ништовност на уписот во судскиот 
регистар на извршената трансформација, односно приватизација на 
општествениот капитал и организирањето на претпријатието во 
општествана сопственост во акционерско друштво или друштво со 
ограничена одговорност во мешовита или приватна сопственост. 
Ако судот утврди ништовност на уписот во судскиот регистар, од судскиот 
регистар се брише статусната промена што ја извршило претпријатието кое 
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било во општествена сопственост, односно промената на сопственоста над 
општествениот капитал. 
Ништовност на уписот во судскиот регистар може да се утврди во рок од 
три години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 106 
Ако во претпријатија или од нив зависни или поврзани претпријатија, кои 
за времето од 1 јануари 1990 година до влегувањето во сила на овој закон 
на кој и да било начин статусно се трансформирале или реорганизирале 
или извршиле друга статусна промена (спојување, припојување или 
поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале и 
вложувале во нови претпријатија или на друг начин пренесувале или 
отуѓувале општествен капитал или одделни деловни функции на други 
претпријатија, постои сомневање дека е оштетен општествениот капитал 
се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и 
правилноста на спроведувањето на постапката. 
Контролата од став 1 на овој член ја врши организација овластена за 
контрола на законитоста и исправноста на сметководствените искази, 
овластени органи и овластени физички лица. 
Контрола согласно со став 1 од овој член се врши по барање на јавниот 
правобранител, јавниот обвинител, инспекциски орган и Агенцијата. 
Предлогот поднесен од јавниот правобранител, јавниот обвинител и 
инспекциски орган Агенцијата го доставува до овластената организација за 
контрола на законитоста и исправноста на сметководствените искази, 
овластени органи, односно овластени физички лица. 
По извршената контрола се составува записник со наод и мислење и 
истиот се доставува до Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот 
правобранител на нивна надлежност за евентуално поведување на 
постапка. 
Претпријатијата од став 1 на овој член должни се во текот на контролата 
да им поднесат на надлежните органи извештај со приказ на постапките и 
документи за располагањето со општествениот капитал. 
Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал, 
јавниот правобранител покренува соодветна постапка за поништување или 
за утврдување на неважност на одделни акти или договори, склучени на 
штета на општествениот капитал. 
До завршувањето на постапката од став 7 на овој член не може да се 
започне или продолжи со трансформацијата согласно со овој закон. 
Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобранител по добиен 
извештај од извршената контрола, можат да побараат и дополнителна 
контрола за недоволно јасни состојби. 
Лицата кои ќе бидат овластени да вршат контрола согласно со став 1 од 
овој член, имаат статус на службено лице и за својата работа се кривично 
одговорни. 
 

Член 107 
Претпријатијата од член 3 став 1 на овој закон, што извршиле 
трансформација во акционерско друштво, односно друштво со ограничена 

 27 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

одговорност во мешовита, односно приватна сопственост до донесувањето 
на закон со кој ќе се определат условите и начинот на нивното 
организирање и сопственичко трансформирање и со кои поблиску ќе биде 
определен нивниот статус, не можат да преземаат дејствија и активности 
според овој закон. 
Претпријатијата од став 1 на овој член на Агенцијата и издаваат обични 
акции за остатокот на општествениот капитал коишто на Агенцијата и 
обезбедуваат мнозинство гласови во собранието на друштвото. 
 

Член 108 
При сопственичкото трансформирање претходно се уредуваат односите 
што настанале по основ на здружени, вложени или пренесени средства со 
обврска за враќање или учество во доходот или добивката. 
 

Член 109 
Интерните акции издадени според Законот за општествениот капитал, 
платени со пари, добиваат својство на обични акции. 
Интерните акции издадени според Законот за општествениот капитал, а 
платени со интерни акции издадени согласно со член 4 на Законот за 
исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка 
потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на 
работата, добиваат својство на обични акции, ако имателите на интерните 
акции ги платат со закон пропишаните обврски. 
Интерните акции издадени според член 4 на Законот за исплата на 
личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и 
средствата за исхрана на работниците во текот на работата, што не се 
употребени за отплата на интерни акции издадени според Законот за 
општествениот капитал, добиваат својство на обични акции. 
Обврските од став 2 на овој член се пресметуваат на номиналната 
вредност на интерните акции, а се плаќаат три месеци од денот на 
извршената контрола, односно ревизија утврдена со овој закон, по 
извршената ревалоризација со порастот на цените на мало на денот на 
плаќањето на обврските. 
Интерните акции од ставовите 1, 2 и 3 на овој член својството на обични 
акции го стекнуваат согласно со овој закон и имаат својство на акции 
според Законот за хартии од вредност. 
Лицата кои согласно со Законот за општествениот капитал запишале 
интерни акции, а не уплатиле рата во рокот утврден во одлуката за 
издавање на интерни акции, го губат правото на натамошна отплата на 
интерните акции. 
Ако со одлуката не е утврден рокот од став 6 на овој член, се смета дека 
лицата не ги уплатиле во рок запишаните интерни акции, ако не уплатиле 
две рати едно подруго или три рати со прекин во текот на шест месеци. 
Агенцијата донесува упатство за промена на интерните акции од ставовите 
1, 2 и 3 на овој член во обични акции. 
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Член 110 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, интерните акции издадени 
според Законот за општествениот капитал и Законот за исплата на личните 
доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и 
средствата за исхрана на работниците во текот на работата не можат да се 
продаваат до нивното трансформирање што ќе се изврши согласно со член 
109 на овој закон. 
 

Член 111 
Со денот на влегувањето на сила на овој закон, додека не се отпочне со 
реализација на избраниот начин на трансформација, претпријатијата не 
можат да продаваат градежни објекти и други основни средства со 
вредност поголема од 50.000 ДЕМ без согласност на Агенцијата. 
Согласноста од став 1 на овој член Агенцијата ја дава во рок од 30 дена од 
денот на добивањето на барањето на претпријатието. 
Средствата остварени со продажбата од став 1 на овој член се уплатуваат 
во Агенцијата. 
 

Член 112 
Агенцијата почнува со работа со денот на именувањето на членовите на 
Управниот одбор и на директорот на Агенцијата. 
Именувањето на членовите на Управниот одбор и на директорот на 
Агенцијата ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
Средствата, вработените и другите права и обврски на Агенцијата за 
преструктуирање и развој и Републичкиот фонд за развој ги презема 
Агенцијата. 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат 
Законот за Агенцијата за преструктуирање и развој (“Службен весник на 
СРМ” број 20/90 и 36/90) и Законот за Републичкиот фонд за развој 
(“Службен весник на СРМ” број 20/90). 
 

Член 113 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи 
Законот за општествениот капитал (“Службен лист на СФРЈ” број 84/89 и 
46/90) и членот 36 од Законот за претпријатијата (“Службен лист на СФРЈ” 
број 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90), а членот 145 - б од Законот за 
претпријатијата престанува да се применува на претпријатијата во 
општествена сопственост и на претпријатијата во мешовита сопственост во 
поглед на располагањето со општествениот капитал. 
До спроведувањето на трансформацијата не се применува и членот 187 - а 
од Законот за претпријатијата. 
 

Член 114 
Претпријатието што ја започнало постапката на трансформација согласно 
со Законот за општествениот капитал, а не ја завршило, ќе ја продолжи 
според одредбите на овој закон. 
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Член 115 
Актите што се утврдени со овој закон, Владата на Република Македонија, 
Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и Агенцијата, ќе ги донесат најдоцна 90 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 116 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 
  
ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
(Објавена во “Службен весник на Р М” број 48/93 од 31. 07. 1993 год) 
- Во членот 68 став 2 наместо зборот “удели” треба да стои зборот 
“уделот”. 
- Во член 73 став 2 запирката во третиот ред треба да се избрише. 
- Во член 75 став 3 наместо зборовите “надлежното министерство” треба 
да стои “Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал”. 
- Во член 111 став 1 во првиот ред по зборот “влегувањето” наместо “на” 
треба да стои “во”. 
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