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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на
државниот капитал во претпријатијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана 29 април
1999 година.
Број 07-1722/1
29 април 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Член 1
Во Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата ("Службен весник на Република Македонија" број 37/96), во насловот зборовите: "во претпријатијата" се
бришат.
Член 2
Во членовите 1, 2 во третиот ред, 3 и 4 по зборот "претпријатијата" се додаваат зборовите:
"односно трговските друштва".
Член 3
Во членот 2 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:
СПод државен капитал во смисла на овој закон се сметаат и побарувањата на Република
Македонија, кои се претворени или ќе се претворат во траен влог во претпријатијата, односно трговските друштва и трајниот влог на јавните претпријатија основани од Република Македонија согласно со Законот за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во
своето работење искажуваат загуби (ССлужбен весник на Република Македонијам број
2/95 и 65/95).
Одлука за претворање на побарувањата од став 2 на овој член во траен влог, донесува
Владата на Република Македонија.
Одредбите на овој закон не се применуваат на јавните претпријатија основани од
Република Македонија и во трговските друштва основани од овие претпријатија."
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Член 4
Во членот 4 зборовите: "Министерство за финансии" се заменуваат со зборовите:
"Агенција на Република Македонија за приватизација (во натамошниот текст: Агенција)".
Член 5
Во членот 5 став 1 по зборот "управува" се додаваат зборовите: "и располага". По
ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
"Остварувањето на правата од став 1 на овој член Владата на Република Македонија ги
врши преку Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација (во
натамошниот текст: Комисија за приватизација).
Комисијата за приватизација според овој закон ги има следниве надлежности:
с го предлага начинот на продажба на акциите и уделите стекнати по основа на државниот
капитал, одделно и заедно со акциите и уделите издадени на Агенцијата;
с води преговори со заинтересирани стратешки инвеститори при продажбата на акциите и уделите стекнати по основа на државен капитал одделно и заедно со акциите и уделите
издадени на Агенцијата;
с и предлага на Владата на Република Македонија избор на најповолен стратешки
инвеститор врз основа на претходно утврдени критериуми од страна на Владата на Република
Македонија кога продажбата се врши преку непосредна спогодба;
с и предлага на Владата на Република Македонија да именува претставници во
претпријатија, односно друштва во кои има акции и удели стекнати по основа на државен
капитал, како и акциите и уделите издадени на Агенцијата и
с врши други работи утврдени со овој и друг закон."
Ставот 2 станува став 4 се менува и гласи:
"Стручните и административни работи за потребите на Комисијата од ставот 2 на овој член
ги врши Агенцијата."
Член 6
Членот 6 се брише.
Член 7
Во членот 8 зборовите: "понудување на мнозински (управувачки) пакет на акции, односно
удели" се заменуваат со зборовите: "реализација на избраниот модел на трансформација."
Член 8
Членот 9 се менува и гласи:
"Државниот капитал изразен во акции може да се продава одделно и во пакет со акциите
издадени на Агенцијата, и тоа:
с преку берзата за долгорочни хартии од вредност и
с преку непосредна спогодба со заинтересирани стратешки инвеститори.
Државниот капитал изразен во удели може да се продава одделно или во пакет со уделите
издадени на Агенцијата, и тоа:
с преку непосредна спогодба со објавување на јавен повик за прибирање на понуди за
изрази на интерес и
с преку непосредна спогодба со заинтересирани стратешки инвеститори.
Одлуката за продажба преку непосредна спогодба со заинтересиран стратешки инвеститор
ја донесува Владата на Република Македонија.
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Постапката за приватизација, односно продажбата преку берза, како и продажбата на
уделите преку јавен повик за прибирање на понуди за израз на интерес ја спроведува
Агенцијата.
Договорите за продажба на акциите преку берза и договорите за продажба на уделите
преку јавен повик за прибирање на понуди за израз на интерес во името на Владата на
Република Македонија, ги склучува директорот на Агенцијата.
Договорот за продажба на акциите преку непосредна спогодба со заинтересиран
стратешки инвеститор го склучува министерот за финансии."
Член 9
Членот 10 се брише.
Член 10
Во членот 12 по зборот "начинот" се става запирка и се додава зборот "условите", а
зборовите: "и плаќањето" се бришат.
Член 11
Членот 13 се менува и гласи:
"Акциите и уделите предмет на продажба согласно со овој закон се изразуваат во ДЕМ, а се
плаќаат со:
с денари;
с странска валута кога купувачот е странско лице;
с депонирани девизни влогови на граѓаните и
с хартии од вредност, издадени од Република Македонија."
Член 12
Членовите 14 и 16 се бришат.
Член 13
Во членот 18 став 2 зборовите: "во рок од 30 дена по завршувањето на постапката за
трансформација" се заменуваат со зборовите: "пред запишувањето на трансформацијата во
трговскиот, односно судскиот регистар."
Член 14
Во членот 20 став 1 зборовите: "од 100 до 200 плати" се заменуваат со зборовите: "од
200.000 до 250.000 денари", а зборовите: "стопански престап" се заменуваат со зборот
"прекршок".
Во ставот 2 зборовите: "од пет до осум плати" се заменуваат со зборовите "од 35.000 до
40.000 денари", а зборовите "стопански престап" се заменуваат со зборот "прекршок".
Член 15
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
"Член 21-а
Постапките за продажба на акциите, односно уделите за кои не е склучен договор ќе
продолжат по овој закон."
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Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата.
Член 17
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
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