Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот
на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА
ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Се прогласува Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јули 1996
година.
Број 08-2820/1
24 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Член 1
Со овој закон се уредува евиденцијата, управувањето, начинот и постапката на
приватизација на државниот капитал во претпријатијата.
Член 2
Државен капитал во смисла на овој закон се смета учеството (трајните влогови) на
Република Македонија во вредноста на претпријатијата утврдено согласно со Законот за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република
Македонија" број 38/93 и 48/93), Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со
општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште ("Службен весник на
Република Македонија" број 19/96) и Законот за уредување на односите во врска со отплата на
користени кредити од меѓународни финансиски организации ("Службен весник на Република
Македонија" број 48/94), влоговите на Република Македонија во вредноста на претпријатието
согласно на Законот за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето работење
искажуваат загуби ("Службен весник на Република Македонија" број 2/95 и 65/95), Законот за
санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија ("Службен весник на
Република Македонија" број 14/95), како и капиталот стекнат по други основи во согласност со
закон.
Член 3
За вредноста на државниот капитал претпријатијата и издаваат на Република Македонија
обични акции, односно потврди за удели.
Член 4
Евиденцијата на државниот капитал во претпријатијата ја води Министерството за
финансии.
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Начинот и постапката за водење на евиденцијата на државниот капитал ја пропишува
Владата на Република Македонија.
Член 5
Со државниот капитал управува Владата на Република Македонија.
Владата именува членови во органите на управувањето на претпријатијата во кои е застапен
државниот капитал, во согласност со закон.
Член 6
За приватизацијата на државниот капитал во претпријатијата одлучува Владата на
Република Македонија за секој случај одделно.
Приватизацијата се врши врз основа на Програма што ќе ја донесе Владата на Република
Македонија за период од шест месеци.
Член 7
Државниот капитал може да се приватизира заедно со општествениот капитал и одделно.
Член 8
Кога државниот капитал се приватизира заедно со општествениот капитал, заради понудување на мнозински (управувачки) пакет на акции, односно удели, соодветно се применуваат одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Член 9
Државниот капитал се приватизира одделно, со:
а) јавен повик за прибирање на понуди (во натамошниот текст: "јавен повик") и
б) преку берзата за долгорочни хартии од вредност.
Постапката на приватизација со јавен повик и преку берзата за долгорочни хартии од
вредност ја спроведуваат Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен
капитал и Агенцијата за санација на банка.
Член 10
Кога државниот капитал се приватизира со јавен повик или преку берзата за долгорочни
хартии од вредност, почетната цена на акциите, односно уделите, претставува нивна
номинална цена.
Номиналната цена од став 1 на овој член се утврдува врз основа на проценетата вредност
на капиталот.
Во случаите кога не постои проценета вредност на капиталот, номиналната цена се
утврдува врз основа на книговодствената вредност на капиталот.
Член 11
Акциите и уделите на државниот капитал можат да се продаваат и на отплата во рок кој не
може да биде подолг од пет години.
Член 12
Начинот и постапката за продажба и плаќањето на акциите, односно уделите, поблиску ги
пропишува Владата на Република Македонија.
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Член 13
Плаќањето при продажбата на државниот капитал може да се врши со денари, со
депонирани девизни влогови на граѓаните, како и со хартии од вредност што ги издава
Република Македонија.
Член 14
При продажбата на државниот капитал со јавен повик се даваат следниве попусти: с
за промптно плаќање со денари во готово 60%,
с за промптно плаќање со депонирани девизни влогови на граѓаните 10%, с за
плаќање на рати во рок од една година 30% и
с за плаќање на рати во рок од две години 20%.
Член 15
Во купувањето на акции и удели можат да учествуваат домашни и странски, правни и
физички лица.
Член 16
Договорите за продажба на акции и удели во името на Република Македонија ги склучува
министерот за финансии.
Член 17
Средствата остварени од продажбата на државниот капитал се приход на Буџетот на
Република Македонија.
Член 18
Претпријатијата што ја завршиле постапката за трансформација на општествениот
капитал во кој е утврдено постоење на државен капитал, должни се во рок од 60 дена од денот
на влегување во сила на овој закон да и издадат на Република Македонија акции, односно
потврди за удели за вредноста на државниот капитал.
Претпријатијата кои се во постапка на трансформација должни се во рок од 30 дена по
завршување на постапката на трансформацијата да и издадат на Република Македонија акции,
односно потврди за удели за вредноста на државниот капитал, утврден во постапката за
трансформација.
Член 19
Надзор на спроведување на овој закон врши Министерството за финансии.
Член 20
Со парична казна од 100 до 200 плати ќе се казни за стопански престап претпријатието ако
не и издаде на Република Македонија акции, односно потврди за удели (член 18).
Со парична казна од пет до осум плати за стопански престап од став 1 на овој член ќе
се казни и одговорното лице во претпријатието.
Член 21
Прописите од членовите 4 и 12 на овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на
влегување во сила на овој закон.
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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