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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА CO 
ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.6 од 30.01.2002 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, 39/99, 81/99 и 49/2000) во членот 1 по зборот "сопственикот" 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и начините 
и постапката за продажба на акциите и уделите кои во постапката за 
трансформација и се издадени на Агенцијата". 

 
Член 2 

Во членот 18-а ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 
 

Член 3 
Во членот 18-6 ставот 1 се менува и гласи: 
"Приоритетните акции издадени на Агенцијата согласно со одредбите на 
овој закон не се кумулативни и на Агенцијата и даваат право на:" 
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 
"свикување собрание на акционери согласно со одредбите на Законот за 
трговските друштва." 

 
Член 4 

Во членот 23 ставовите 1, 2 и 3 се бришат. По ставот 4 кој станува став 1 
се додава нов став 2, кој гласи: "Уплатите извршени на начин утврден во 
став 1 на овој член се ништовни." 
 

Член 5 
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 

 
"Член 32-а 

Кога во постапката за трансформација за општествениот капитал на 
Агенцијата и се издаваат приоритетни акции, купувачот на акциите кои се 
отплаќаат на рати го стекнува правото на сопственост и правата кои 
произлегуваат од обични акции сразмерно на извршените уплати. 
Во случај кога во постапката за трансформација за општествениот капитал 
на Агенцијата и се издаваат обични акции, купувачот на акциите кои се 
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отплаќаат на рати ги стекнува правата кои произлегуваат од акциите во 
моментот на склучувањето на договорот. 
Кога купувачот ќе се стекне со правата кои произлегуваат од акциите 
купени на рати во моментот на склучувањето на договорот, должен е при 
склучувањето на договорот да приложи банкарска гаранција, залог или 
друго обезбедување за обврските преземени со договорот, при што првата 
уплатена рата се смета за капар. 
За реализација на договорот врз основа на кој плаќањето на акциите се 
врши на рати, може да се определи посредник (ескроу агент). 
Неплаќањето на ратите утврдени со договорот повлекува раскинување на 
договорот, a приоритетните акции од став 1 на овој член, наредниот ден се 
претвораат во обични." 
Постојниот член 32-а станува член 32-6. 

 
Член 6 

Во членот 48 став 2 зборовите: "може да" се бришат. 
Во ставот 3 по зборот "спроведува" се додаваат зборовите: "комисија 
составена од три члена (во натамошниот текст: комисија)", а зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 7 

Во членот 50 ставовите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 
"Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен пат, со доказ 
положена гаранција во износ од 10% од проценетата вредност на 
идеалниот дел што се продава. 
Понудите се отвораат јавно од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи договор или не ќе ги 
уплати средствата во рокот предвиден со договорот, гаранцијата од став 1 
на овој член ја наплатува Агенцијата." 

 
Член 8 

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-6, кои гласат: 
 

"Член 50-а 
По оценувањето на понудите, комисијата изготвува мислење за 
рангираните понуди врз основа на кое Управниот одбор на Агенцијата 
донесува одлука за избор на најповолна понуда. 
Против одлуката од став 1 на овој член, незадоволниот учесник на јавниот 
повик, може да изјави жалба до Комисијата на Владата за приватизација 
во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката. 
Одлуката на Комисијата на Владата за приватизација по жалбата е 
конечна. 
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Член 50-6 

 По однос на содржината на јавниот повик, начинот на доставувањето на 
понудите и содржината на понудите соодветно се применуваат одредбите 
од прописот донесен врз основа на член 95 од овој закон." 

 
Член 9 

Во членот 77 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Договорот за продажба на сите средства на претпријатието е основа за 
запишување на правото на сопственост во јавните книги." 

 
Член 10 

Во членот 81 став 1 алинеја 1 зборовите: "од страна на доверителите" се 
бришат. Во ставот 2 на крајот од реченицата точката се брише и се 
додаваат зборовите: "под услов и на начин утврден со член 82 од овој 
закон". Ставот 3 се брише. 

 
Член 11 

Во членот 82 став 1 зборовите: "по добиената согласност од Агенцијата" се 
бришат. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"На Програмата за сопственичка и финансиска трансформација Агенцијата 
дава согласност само под услов ако со истата се предвидува сопственичка 
трансформација на општествениот капитал согласно со начините и 
постапката за трансформација утврдени со овој закон." 

 
Член 12 

Во членот 84 став 1 зборовите: "Законот за присилно порамнување, стечај 
и ликвидација ("Службен лист на СФРЈ" број 84/89)" се заменуваат со 
зборовите: "Законот за стечај.". 

 
Член 13 

По членот 86 се додаваат два нови члена 86-а и 86-6, кои гласат: 
 

"Член 86-а 
Агенцијата во Владата на Република Македонија, може да поднесе предлог 
за основање на друштво за управување со инвестиционен фонд. 
Друштвото од став 1 на овој член се основа согласно со Законот за 
инвестициони фондови и Законот за трговските друштва. 
Одлука за основање на друштвото од став 1 на овој член донесува Владата 
на Република Македонија. 
Cо Одлуката за основање на друштвото за управување со инвестициониот 
фонд, поблиску ќе се определат акциите кои ќе се внесат во имотот на 
инвестициониот фонд, како и средствата, опремата и вработените кои ќе 
се преземат од Агенцијата. 
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Член 86-6 

Друштвото од член 86-а на овој закон ќе управува со инвестиционен фонд 
кој ќе се основа со акции во износ од 1.000.000 ДЕМ, кои ги поседува 
Агенцијата, односно Република Македонија. 
Акциите кои ќе ги издаде инвестициониот фонд ќе гласат на Агенцијата." 

 
Член 14 

Во членот 89-а по став 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат: 
  
"Врз основа на барање на Агенцијата за приватизација, Комисијата на 
Владата за приватизација носи решение за преземање на деловни средства 
од став 1 на овој член. 
Против решението од став 2 на овој член претпријатието, односно 
друштвото има право на жалба до Владата на Република Македонија. 
Решението од став 2 на овој член е основа за запишување на правото на 
сопственост во јавните книги." 
Во постојниот став 2 кој станува став 5 по зборовите: "утврдени со" се 
додава зборот "закон", а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 15 

Во членот 94 став 1 по зборот "закон" се додаваат зборовите: "и Законот 
за трговските друштва", a по зборот "договори" се става точка и зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 16 

По членот 94 се додава нова глава VII-а која гласи: 
 
 
" VII-а. ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ИЗДАДЕНИ НА 
АГЕНЦИЈАТА" 

 
Член 17 

Во членот 95 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: "одделно 
или во пакет со акциите и уделите издадени на Република Македонија". 
Во ставот 2 на крајот се додаваат зборовите: "a по потреба и во 
меѓународен информативен весник". 
Во ставот 3 зборовите: "Начинот и" се бришат. 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"До продажбата на акциите, односно уделите издадени на Агенцијата, 
Управниот одбор на Агенцијата именува претставник на истите." 

 
Член 18 

По членот 95 се додаваат осум нови члена 95-а, 95-6, 95-в, 95-г, 95-д, 95-
ѓ, 95-е, 95-ж, кои гласат: 
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"Член 95-а 

Акциите се продаваат преку Македонска берза за долгорочни хартии од 
вредност (во натамошниот текст: Берза), согласно со Процедурите за 
тргување, а уделите со јавен повик за прибирање на понуди. 
Одлуката за продажба на акциите и уделите ја донесува Управниот одбор 
на Агенцијата. 
Продажбата на акциите се врши во пакет, а налогот за продажба го издава 
директорот на Агенцијата. 

 
1. Продажба на акции 

 
Член 95-6 

Продажбата на акциите се врши во три сесии. 
Продажбата на акциите што се врши на сесии се објавува во редовни 
временски интервали пред акциите да бидат понудени на Берзата. 

 
Член 95-в 

При првата понуда на акциите на Берзата, на било која од трите сесии, 
акциите се нудат по почетна цена која не е пониска од номиналната. 
Ако акциите не бидат продадени по номинална цена, на било која од трите 
сесии, Управниот одбор на Агенцијата може да донесе одлука за 
намалување на номиналната цена на акциите најдоцна во рок од осум 
дена. 

 
Член 95-г 

Плаќањето на првата сесија е во готово, а на втората во хартии од 
вредност издадени од Република Македонија. 
На третата сесија акциите се купуваат со одложено плаќање, што се врши 
во готово во шест еднакви месечни рати во рок кој не може да биде подолг 
од три години. 

 
Член 95-д 

За извршената купопродажба на акциите на третата сесија, Агенцијата и 
купувачот склучуваат договор со кој особено се утврдува износот и бројот 
на ратите, правата кои се стекнуваат од акциите, како и правните 
последици во случај на неисполнување на договорот. 

 
Член 95-ѓ 

Првата рата од договорот за купопродажба на акциите се плаќа во 
моментот на неговото склучување, а другите рати во роковите утврдени со 
договорот. 
За плаќањето на акциите на рати се пресметува камата во висина на 
есконтната каматна стапка на Народната банка на Република Македонија. 
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Член 95-е 

Купувачот на акциите на рати може во моментот на склучувањето на 
договорот да се стекне со правата кои произлегуваат од акциите или тие 
права да ги стекнува сразмерно на извршените уплати. 
Кога купувачот ќе се стекне со правата кои произлегуваат од акциите 
купени на рати во моментот на склучувањето на договорот, должен е при 
склучувањето на договорот да приложи банкарска гаранција, залог или 
друго обезбедување за обврските преземени со договорот, при што првата 
уплатена рата се смета за капар. 
За реализација на договорот врз основа на кој плаќањето на акциите се 
врши на рати може да се определи посредник (ескроу агент). 
Неплаќањето на ратите утврдени со договорот повлекува раскинување на 
договорот. 

 
2. Продажба на удели 

 
Член 95-ж 

Одредбите на овој закон со кој се уредува продажбата на идеален дел на 
претпријатието соодветно се применуваат и на продажбата на удели 
издадени на Агенцијата." 

 
Член 19 

Во членот 103 став 3 по зборот "организација" се додаваат зборовите: "или 
друштво". 

 
Член 20 

Во членот 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен 
весник на Република Македонија" број 25/99), во ставот 2 по зборот 
"случај" сврзникот "и" се брише, a по зборот "дека" се додава сврзникот 
"е". 
Во ставот 3 по зборот "финансии" се додаваат зборовите: "или независни 
ревизорски друштва овластени од министерот за финансии", а зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 
Ставот 5 се брише. 
Во ставот 7 зборот "записник" се заменува со зборот "извештај". 
Ставот 8 се брише. 
Ставот 9 се менува и гласи: 
"Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал или 
трајниот влог на Република Македонија, јавниот правобранител или 
јавниот обвинител, покренуваат соодветна судска постапка, односно 
постапка пред надлежните органи, за укинување или поништување, 
односно ништовност на одделни акти или договори." 
По ставот 9 кој станува став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
"Контролата од став 1 на овој член и постапката од став 7 на овој член се 
покренува и во случај кога со правосилна судска одлука е утврдено 
оштетување на општествениот капитал." 
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Член 21 

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

 
Член 22 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 


