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

ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
Сл.Весник на Р.Македонија бр.25 од 30.04.1999 година 

 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на Република Македонија" број 38/93, 48/93 и 21/98), во 
членот 1 став 2 зборовите: "како и со" се бришат, a по зборовите: "Законот 
за претпријатијата" се додаваат зборовите: "и со Законот за трговските 
друштва". 
Ставот 3 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 5 ставот 1 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 8 зборовите: "трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал" се заменуваат со зборот "приватизација". 

 
Член 4 

Во членот 9 став 1 зборовите: "во почетниот биланс" се бришат. 
Во ставот 3 зборовите: "според средниот пазарен курс на датумот на 
извршувањето на процената" се заменуваат со зборовите: "според 
средниот девизен курс на Народната банка на Република Македонија на 
датумот на процената". 

 
Член 5 

Во членот 10 сврзникот "и" се заменува со зборовите "или со". 
 

Член 6 
Bо членот 11 став 4, член 20, член 46, член 79 и член 100 зборовите: 
"судски регистар" се заменуваат со зборовите: "соодветниот регистар". 

 
Член 7 

Во членот 12 ставови 1 и 2 по зборот "што" се додаваат зборовите: "на 
датумот на процената". 
Во ставовите 1 и 2 во точката в) зборовите: "деловната актива" се 
заменуваат со зборовите: "активата (средствата) намалена за загубата". 
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Член 8 

Во членот 15 став 4, член 16 ставови 1, 2, 4 и 5, член 17, член 75 ставови 
1, 2, 3 и 4, член 77 ставови 1, 2 и 3, член 98, член 105 став 2 и член 115 
зборовите: "трансформација на претпријатијата со општествен капитал" се 
заменуваат со зборот "приватизација". 

 
Член 9 

Во членот 16 став 2 точката на крајот од реченицата се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: "освен ако со овој закон поинаку не е 
определено". 

 
Член 10 

Во членот 18-а во ставот 1 зборовите: "што се трансформираат" се 
заменуваат со зборовите: "што извршиле трансформација". 

 
Член 11 

Членот 18-6 се менува и гласи: 
"Приоритетните акции од членот 18-а став 2 не се кумулативни и на 
Агенцијата и даваат право на: 
- дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во 
дивидендата ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој 
износ и 
- сразмерен дел од остатокот на имотот по исплатата на доверителите 
ако над претпријатието е спроведен стечај или ликвидација.". 

 
Член 12 

Во членот 19 став 2 алинеја 2 во првиот ред зборот "фиксна" се брише, a 
по зборот "од" се додава зборот "најмалку". 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Приоритетните акции од став 1 на овој член не се кумулативни.". 

 
Член 13 

По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи: 
 

"Член 19-а 
Агенцијата може врз основа на договор да врши продажба на акциите, 
односно уделите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување 
заедно со акциите и уделите што и се пренесени на Агенцијата. 
Средствата остварени од продажбата на акциите, односно уделите на 
Фондот, се приход на Фондот, намалени за трошоците сврзани за 
продажбата.". 

 
Член 

14 Во членот 22 став 1 точка б) се менува и гласи: 
"б) депонирани девизни влогови на граѓани." По точката в) се додаваат 
две нови точки г) и д) кои гласат: "г) хартии од вредност издадени од 
Република Македонија и 
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д) странска конвертибилна валута кога акциите, односно уделите се 
продаваат на странско лице." 

 
Член 15 

Во членот 23 став 4 по зборовите: "не може" се додаваат зборовите: 
"посредно или непосредно". 

 
Член 16 

Во членот 26 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"За запишаните неотплатени акции, односно удели купени под повластени 
услови, ако се платат во готово и во целост, субјектите од членот 25 на 
овој закон, имаат право на дополнителен попуст од 50% од износот кој 
треба да се плати.". 

 
Член 17 

Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи: 
"Акциите, односно уделите во висина на проценетата вредност на 
објектите на општествениот стандард (одморалишта, рекреативни центри и 
слично) се продаваат со основен попуст од 50% од номиналната вредност, 
зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.". 

 
Член 18 

Членот 28 се менува и гласи: 
"Акциите од членовите 26 и 27 на овој закон се обични акции. 
Акциите, односно уделите од членовите 26 и 27 на овој закон се со рок на 
отплата од 60 месечни рати, со грејс период од две години од денот на 
нивното запишување. 
За акциите, односно уделите од став 2 на овој член претпријатието на 
имателите им издава потврда за привремени акции, односно удели. 
Корисникот на попустот од членот 25 на овој закон го губи правото на 
отплата на запишаните акции со попуст, доколку не уплатил две рати 
едноподруго или три рати со прекин во текот на шест месеци. 
Неотплатените акции, односно удели од став 2 на овој член се пренесуваат 
на Агенцијата како обични, која ги продава под услови утврдени со овој 
закон.". 

 
Член 19 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

"Член 28-а 
Ако претпријатието во рок од 30 дена од денот кога имателот на 
привремените акции го изгубил правото на отплата на запишаните акции, 
односно удели од член 28 став 2 на овој закон, неотплатените акции 
односно удели не и ги пренело на Агенцијата, овие акции односно удели ја 
губат својата правна сила за имателот и стануваат акции, односно удели 
на Агенцијата, што со одлука го констатира Агенцијата. 
Врз основа на одлуката од став 1 на овој член, Агенцијата издава потврда 
за акциите односно потврда за удели кои гласат на Агенцијата.". 
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Член 20 

Во членот 31 зборовите: "со трансформацијата" се бришат. 
 

Член 21 
Bо членот 38 став 3 се менува и гласи: 
"Врз основа на правосилна одлука според прописите за денационализација 
со која е уважено барањето на сопственикот, Агенцијата му ги предава на 
сопственикот акциите, уделите, дивидендата, недвижниот имот, како и 
закупнината и другите погодности намалени за трошоците.". 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Ако барањето од став 3 на овој член не е уважено недвижниот имот, 
односно акциите и уделите, Агенцијата ги продава според одредбите на 
овој закон.". 

 
Член 22 

Членот 39 се брише. 
 

Член 23 
Во членот 40 зборовите: "со продажба на претпријатијата" се заменуваат 
со зборовите: "согласно со овој закон". 

 
Член 24 

Во членот 50 став 1 по зборот "наддавање" точката се брише и се додаваат 
зборовите: "доколку понудите на сите понудувачи заедно го надминуваат 
процентот на идеалниот дел кој се продава". 

 
Член 25 

Членот 51 се менува и гласи: 
"Ако идеалниот дел на претпријатието не биде продаден по јавниот повик, 
продажбата може да се изврши со непосредна спогодба.". 

 
Член 26 

Во членот 52 став 1 по зборовите: "продажба на" се додаваат зборовите: 
"идеален дел на". 

 
Член 27 

Членот 54 се брише. 
 

Член 28 
Во членот 58 став 3 зборовите: "општествен капитал" се заменуваат со 
зборот "претпријатието". 

 
Член 29 

Во членот 58-а став 1 зборовите: "на рати" се бришат. 
Во ставот 2 по зборот "години" точката се брише и се додаваат зборовите: 
"во еднакви годишни рати". 
Член 30 
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Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи: 
"Лицата кои го преземаат управувањето се должни да откупат најмалку 
51% од проценетата вредност на капиталот на претпријатието во рок кој 
не може да биде подолг од пет години, при што учеството во моментот на 
склучување на договорот да не биде помало од 20%.". 
Ставот 4 се брише. 
 

Член 31 
Bо членот 64 ставовите 3 и 6 се менуваат и гласат: 
" Ако претпријатието со годишната сметка покаже загуба како последица 
на управување со претпријатието спротивно на договорот, како и на 
несоодветното управување на лицата кои го презеле управувањето со 
претпријатието, односно загубата е последица на непостапување како 
добар стопанственик и со внимание на стручно лице, загубата солидарно ја 
покриваат лицата кои го презеле управувањето. 
Заради обезбедување на обврските од ставот 3 на овој член, лицата кои го 
преземаат управувањето со претпријатието должни се да засноваат 
заложно право врз својот имот сразмерно на вредноста на акциите што ги 
откупуваат." 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
"Залогот од став 6 на овој член, може да го даде и трето лице." 

 
Член 32 

Во членот 66 став 2 по зборовите: "приоритетни акции" се додаваат 
зборовите: "кои пред продажбата се претвораат во обични". 

 
Член ЗЗ 

Во членот 67 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат: "За 
откуп на акциите издадени по основа на општествен капитал, согласно со 
договорот од став 1 на овој член, купувачите имаат право на попуст од 
30% во случај на плаќање одеднаш на сите неплатени акции. 
Имателите на обични акции по основа на дополнително вложување 
дивидендата можат да ја користат само за откуп на акциите од став 1 на 
овој член.". Ставот 2 се брише. 

 
Член 34 

Во членот 78 ставовите 1 и 2 се заменуваат со три нови става 1, 2 и 3 кои 
гласат: 
"Cо влегување во сила на договорот за продажба на сите средства, 
претпријатието престанува да постои. 
Агенцијата го огласува престанувањето на претпријатието од став 1 на 
овој член во „Службен весник на Република Македонија". 
Cо денот на влегувањето во сила на договорот за продажба на сите 
средства, на вработените во претпријатието им престанува работниот 
однос". 
Ставот 3 станува став 4. 
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Член 35 

Во членот 80 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: "Предлогот од став 
1 на овој член може да го поднесе и Агенцијата.". Ставот 2 станува став 3. 

 
Член 36 

Во членот 81 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"На програмата за финансиска и сопственичка трансформација согласност 
дава Агенцијата, ако во постојната структура на капиталот на 
претпријатието учествува со повеќе од 50%.". 

 
Член 37 

Во членот 82 став 1 зборот "На" се заменува со зборовите: "По добиената 
согласност од Агенцијата на". 
Bо ставот 2 зборовите: "и кога тоа ќе го одобри стечајниот совет" се 
бришат. Во ставот 4 зборовите: "Принудното порамнување" се заменуваат 
со зборот "Порамнувањето". 

 
Член 38 

По главата VI се додава нова глава VI-а со четири нови членови 86-а, 86-
6, 86-в и 86-г, кои гласат: 
 
" VI-а ПРОДАЖБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО CO НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 86-а 

Cо непосредна спогодба се продава идеален дел од претпријатието. 
Под идеален дел од став 1 на овој член, се смета било кој дел од 
главнината од претпријатието изразена во акции, односно удели. 
Cо непосредна спогодба се продаваат претпријатијата предвидени во 
Законот за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето 
работење искажуваат загуби („Службен весник на Република Македонија" 
број 2/95 и 65/95) и други претпријатија за кои постои интерес за 
купување од страна на стратешки инвеститор (во натамошниот текст: 
инвеститор). 
Стратешки инвеститор во смисла на овој закон е купувачот на идеален дел 
од претпријатието што го определува Владата на Република Македонија по 
предлог на Агенцијата. 

 
Член 86-6 

Инвеститорот изготвува програма за откуп на идеалниот дел и развој на 
претпријатието. 
Врз основа на програмата од став 1 на овој член Агенцијата донесува 
одлука за продажба која заедно со програмата ја доставува до Комисијата 
на Владата на Република Македонија за приватизација. 
Комисијата во рок од 15 дена донесува решение. 
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Член 86-в 

По добивањето на решението за давање согласност за продажба на 
идеален дел од претпријатието од член 86-а на овој закон, Агенцијата и 
инвеститорот склучуваат договор. 
Во договорот од став 1 на овој член особено се определува големината на 
идеалниот дел, бројот на купените акции, односно уделот, номиналната 
вредност на акциите, односно уделот, вкупната цена на идеалниот дел од 
претпријатието определена сразмерно на неговото учество во проценетата 
вредност на претпријатието, рокот на плаќање и слично. 

 
Член 86-г 

Во случај кога е продаден идеален дел од претпријатието кој е помал од 
51% од главнината на претпријатието, одлуката за организирање на 
претпријатието како акционерско друштво, односно друштво со ограничена 
одговорност ја донесува купувачот во согласност со Агенцијата. 
Кога во идеалниот дел кој се продава има и државен капитал договорот за 
продажба на идеалниот дел од претпријатието го потпишуваат директорот 
на Агенцијата, министерот за финансии и инвеститорот.". 

 
Член 39 

Во членот 88 став 3 зборовите: "од редот на компетентни стручњаци" се 
бришат. 
  

Член 40 
Bо членот 89 став 1 зборот "и" се заменува со запирка, a по зборот 
"контролата" се додаваат зборовите: "и спроведувањето". 
Во ставот 4 зборовите: "деловите од" се заменуваат со зборовите: "имотот 
на", а зборот "кои" со зборот "кој". 

 
Член 41 

Во членот 89-а ставот 1 се менува и гласи: 
"Средствата (објекти, машини и друга опрема, влогови во други правни 
субјекти и друго), кои не се опфатени во постапката за трансформација 
или се напуштени од страна на трансформираното претпријатие, се 
пренесуваат на Агенцијата.". 

 
Член 42 

Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи: 
"Акциите и уделите издадени на Агенцијата согласно со одредбите на овој 
закон, Агенцијата ги става на продажба.". Ставот 3 се брише. 

 
Член 43 

Во членот 96 се додава нов став 2, кој гласи: "Уделот кој го продава 
Агенцијата е делив.". 

 
Член 44 

Во членот 100 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
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"Претпријатието е должно на барање на акционерот, односно содружникот 
да му издаде потврда во која ќе ги наведе сите промени на бројот и 
номиналната вредност на акциите, односно уделот од нивното издавање, 
односно запишување, до денот на завршувањето на постапката на 
трансформација, како и основата за тие промени." 

 
Член 45 

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 
 

"Член 100-а 
Во случај кога општествениот капитал во претпријатијата кои во 
постапката за трансформација вршат статусни промени, нема да биде 
откупен делумно или целосно, односно трансформацијата нема да биде 
реализирана на начин и под услови утврдени со овој закон, деловите на 
претпријатијата во кои е завршена трансформацијата и со поделбата се 
организирале како акционерски друштва или друштва со ограничена 
одговорност се запишуваат во соодветниот регистар. 
За деловите на претпријатијата од став 1 на овој член кои со поделбата 
треба да се организираат како акционерски друштва или друштва со 
ограничена одговорност, односно акционерски друштва или друштва со 
ограничена одговорност кои треба да настанат со при-појување или 
спојување за неоткупениот општествен капитал од претпријатието на Аген-
цијата и се издаваат обични акции, односно удел, и по донесувањето на 
одлуката за организирање во акционерско друштво или друштво со 
ограничена одговорност од страна на Управниот одбор на Агенцијата се 
запишуваат во трговскиот регистар, а претпријатието се брише од 
регистарот. 
Ако акционерското друштво или друштво со ограничена одговорност од 
став 2 на овој член, во рок од 15 дена по донесувањето на одлуката од 
страна на Управниот одбор на Агенцијата не и издаде обични акции, 
односно удел истите акции, односно уделот стануваат акции, односно удел 
на Агенцијата што со одлука го констатира Агенцијата. 
Врз основа на одлука од ставот 3 на овој член, Агенцијата издава потврда 
за акциите, односно потврда за уделот кои гласат на Агенцијата. 
При организирањето на деловите на претпријатието од став 2 на овој член 
во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, 
соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на 
утврдувањето на вредноста, издавањето на акции, односно удел на Фондот 
за пензиското и инвалидското осигурување, правото на купување акции, 
односно удели под повластени услови и одредбите кои се однесуваат на 
заштитата на правата на поранешните сопственици и нивните 
наследници.". 

 
Член 46 

Во членот 101 став 1 точката 4) се брише. 
По точката 7) се додава нова точка 7-а) која гласи: 
"7-а) претпријатието не и издаде односно не и ги пренесе акциите, 
односно уделите на Агенцијата (член 28-а и член 100-а)". 
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По точката 10) се додава нова точка 10-а) која гласи: 
"10-а) склучи договор за продажба, закуп, лизинг, франшизинг или за друг 
облик на располагање и продажба на општествениот капитал или имот без 
согласност на Агенција-та кога тоа е предвидено со овој закон (член 94 и 
111)". 
Точката 10-а) станува 10-6). 
По точката 10-6) се додава нова точка 10-в) која гласи: 
"10-в) не издаде потврда во која ќе ги наведе сите промени на бројот и 
номиналната вредност на акциите, односно уделот (член 100 став 5)". 
Во точката 10-6 која станува точка 10-г бројот "5" се заменува со бројот 
"4". 

 
Член 47 

Доколку со влегувањето во сила на овој закон е засновано заложно право 
на градежни објекти и други основни средства без согласност на 
Агенцијата при нивната продажба во постапката за наплата на доспеаните 
побарувања Агенцијата не дава согласност. 

 
Член 48 

Претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја 
отпочнале постапката за трансформација, должни се во рок од 30 дена по 
влегувањето во сила на овој закон да се организираат како акционерско 
друштво или друштво со ограничена одговорност. 
Претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ја 
отпочнале постапката за трансформација, односно ја доставиле 
документацијата до Агенцијата, ќе се организираат како акционерско 
друштво, односно друштво со ограничена одговорност доколку во рок од 
30 дена од влегувањето во сила на овој закон трансформацијата нема да 
биде реализирана на начин и под условите утврдени со овој закон. 

 
Член 49 

Претпријатијата за кои во постапката на трансформацијата во стечај не е 
донесено правосилно решение за давање согласност за отпочнување на 
постапката за трансформација до денот на влегување во сила на овој 
закон, ќе се организираат и запишат во трговскиот регистар како 
акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, по 
запирањето на стечајната постапка. 
Решението за организирање на претпријатието во акционерско друштво 
или друштво со ограничена одговорност и за запирање на стечајната 
постапка го донесува стечајниот совет. 

 
Член 50 

Претпријатијата за кои во постапката на трансформација во стечај е 
донесено правосилно решение за давање на согласност за отпочнување на 
постапката за трансформација ќе се организираат како акционерско 
друштво или друштво со ограничена одговорност, доколку во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, трансформацијата 
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определена со решението нема да биде реализирана на начин и под 
услови утврдени со овој закон. 

 
Член 51 

При организирањето на претпријатијата од членовите 48, 49 и 50 на овој 
закон во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, 
соодветно се применуваат одредбите од членот 100-а на овој закон. 
При организирањето на претпријатијата од членот 50 на овој закон, 
соодветно ќе се применуваат и одредбите за трансформација на 
претпријатие во стечај. 

 
Член 52 

Доколку постои основано сомневање дека во постапката по 
трансформација на општествениот капитал се извршени битни повреди на 
овој закон што резултира со оштетување на општествениот капитал во 
претпријатијата или од нив зависни или поврзани претпријатија, кои за 
времето од 29 јуни 1993 година до влегувањето во сила на овој закон на 
кој и да било начин се трансформирале или реорганизирале или извршиле 
статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е 
пренесуван општествен капитал или основале или пак вложувале во нови 
претпријатија или на друг начин пренесувале, или отуѓувале општествен 
капитал или одделни деловни функции на други претпријатија, се врши 
финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и 
правилноста на спроведувањето на постапката. 
Контролата од став 1 на овој член се врши и во случај и кога постои 
сомневање дека е оштетен општествениот капитал со кои управува 
Агенцијата и трајниот влог на Република Македонија. 
Контролата од ставовите 1 и 2 на овој член ја вршат Министерството за 
финансии и овластени правни и физички лица од Министерството за 
финансии. 
Контролата се врши по барање на јавниот правобранител, јавниот 
обвинител, инспекциски орган и Агенцијата. 
Барањето од став 4 на овој член Агенцијата го доставува до 
Министерството за финансии и овластени правни и физички лица од 
Министерството за финансии. 
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 
документите за располагање со општествениот капитал. 
По извршената контрола се составува записник со наод и мислење и 
истиот се доставува до Агенцијата, јавниот правобранител и јавниот 
обвинител на нивна надлежност. 
Агенцијата, јавниот правобранител и јавниот обвинител по добиениот 
извештај од извршената контрола можат да побараат и дополнителна 
контрола за недоволно јасни состојби. 
Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал јавниот 
правобранител покренува соодветна постапка за поништување или за 
утврдување на неважноста на одделни акти или договори склучени на 
штета на општествениот капитал. 
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Член 53 

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

 
Член 54 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија". 


