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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на
државниот капитал,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31
август 2005 година.
Бр. 07-3159/1
31 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ
Член 1
Во Законот за приватизација на државниот капитал (мСлужбен весник на Република
Македонијао број 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000 и 06/2002), во членот 1 по зборот
мпретпријатијатао се додаваат зборовите: ми банкитео.
Член 2
Во членот 2 став 1 по зборовите: м(трајните влогови) на Република Македонијао се става
запирка и се додаваат зборовите: модносно органите на државната власто.
Ставот 4 се менува и гласи:
мПод државен капитал во смисла на овој закон се сметаат акциите и уделите на Република
Македонија и органите на државната власт во претпријатијата и банките, односно трговските
друштва стекнати по различни основи во согласност со закон.о
Член 3
По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б, кои гласат:
мЧлен 2-а
Под органи на државна власт во смисла на овој закон се подразбираат корисниците и
единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, министерствата
и другите органи на државната управа, агенции, фондови, со исклучок на Фондот на пен-
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зиското и инвалидското осигурување на Македонија, јавните установи, јавните претпријатија и
други институции и организации кои вршат дејности од јавен интерес основани со средства во
државна сопственост.
Член 2-б
Приватизацијата на претпријатијата и организациите во државна сопственост кои со закон е
утврдено дека вршат дејности од јавен интерес, односно јавните установи и јавните
претпријатија и трговските друштва основани со средства во државна сопственост, се врши
согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, доколку со
посебен закон поинаку не е уредено.
Приватизацијата од ставот 1 на овој член ја спроведува Министерството за економија.о
Член 4
Во членот 3 по зборовите: м Република Македонијао се додаваат зборовите: модносно на
органите на државната власто.
Член 5
Членот 4 се менува и гласи:
мЕвиденцијата на државниот капитал во претпријатијата и банките, односно трговските
друштва во име и за сметка на Република Македонија ја води Централниот депозитар за
хартии од вредност.
Начинот и условите за вршење на работите од ставот 1 на овој член ќе се утврдат со договор меѓу министерот за финансии и Централниот депозитар за хартии од вредност.о
Член 6
Во членот 5 став 3 алинеја 1 зборот мАгенцијатао се заменува со зборовите: мФондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонијао .
Ставот 4 се менува и гласи:
мОрганизационите, административните и други стручни работи за потребите на
Комисијата за приватизација ги вршат Министерството за економија и Министерството за
финансии.м
Член 7
Во членот 9 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
мПочетната продажна цена на акциите и уделите, предмет на продажба ја утврдува
Комисијата за приватизација во согласност со одредбите од Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал .
Продажбата на државниот капитал изразен во акции и удели во претпријатијата ја
спроведува Министерството за економија, а продажбата на државниот капитал изразен во
акции во банките и финансиските институции ја спроведува Министерството за финансии.
Продажбата на акциите и уделите се врши во пакет или во делови а налогот за продажба,
кога продажбата се врши преку јавна берзанска аукција, го издава министерот за економија,
односно министерот за финансии.о
Член 8
Во членот 13 во воведната реченица зборот мДЕМо се заменува со зборот мЕВРАо.
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Член 9
Во членот 20 ставови 1 и 2 по зборот мпретпријатиетоо се додаваат зборовите: модносно
трговското друштвоо.
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во мСлужбен весник на Република
Македонијао.
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