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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 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 ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ 

ДРУШТВА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на 

акционерските друштва, 

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  28 

декември 2018 година. 

 
Бр. 08-7558/1 Претседател 

28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 и 23/16), во членот 3 по точката 9 се додава 

нова точка 9-а., која гласи: 

„9-а. „Стекнување“ е директно или индиректно стекнување на хартии од вредност во 

акционерско друштво од страна на едно лице, самостојно или заедно со лицата со кои 

дејствува заеднички.“. 

Член 2 

Во членот 5 став (1) во точката 1) по зборот „вредност“ се додаваат зборовите: „во 

целното друштво“. 

Во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 

нова точка 5), која гласи: 

„5) лица кои на Собрание на акционери на целното друштво предложиле, именување 

или разрешување на членови на орган на управување, односно надзорен одбор, или други 

одлуки кои се однесуваат на стратешките и деловните политики на друштвото, предметот 

на работење, како и статусните промени, а кои се носат со мнозинство од присутните 

гласови на Собранието и кои гласале за донесување на такви одлуки.“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Се смета дека лица дејствуваат заеднички кога едно од нив непосредно или 

посредно го контролира другото лице или другите лица.“. 
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Во ставот (2) кој станува став (3) воведната реченица се менува и гласи: „Се смета дека 

лице дејствува заеднички со правно лице ако:“. 
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 
„(4) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат и две правни лица кои се друштва со 

значајно учество, мнозинско учество во акционерско друштво или друштво со ограничена 
одговорност, или со мнозинско право на одлучување, друштва со заемно учество, како и 
зависно и владејачко друштво согласно со Законот за трговски друштва. 

(5) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат и содружници во друштво со 
ограничена одговорност, доколку поединечно имаат значајно учество во основната 
главнина на друштвото, односно поседуваат најмалку 20% од основната главнина на 
друштвото.“. 

Во ставот (3) кој станува став (6) бројот „5“ се заменува со бројот „4“, а точката на 
крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „,како и родени браќа и сестри, 
брат и сестра по татко, односно по мајка.“. 

Ставот (4) станува став (7). 
По ставот (5) кој станува став (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат: 
„(9) Полномошникот од ставот (8) на овој член задолжително ја известува Комисијата 

за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери, во рок од пет 
работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери. 

(10) Доколку полномошникот од ставот (8) на овој член не ја извести Комисијата ќе се 
смета дека остварувањето на правото на глас врз основа на овластувањата дадени од 
повеќе акционери на тоа лице е прикриен начин на договарање чија цел е стекнување и 
зацврстување на контролата врз целното друштво согласно со ставот (8) од овој член.“. 

Во ставот (6) кој станува став (11) зборовите: „(1), (2) и (5)“ се заменуваат со зборовите: 
„(1), (2), (4) и (5)“. 

 

 
Членот 7 се менува и гласи: 

Член 3 

„(1) Правните акти и другите дејствија за кои со овој закон е предвидено објавување, се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ и најмалку во еден дневен 
весник што редовно излегува на територијата на Република Македонија. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, проспектот на преземачот се објавува на 
интернет страницата на овластената берза, овластениот депозитар, Комисијата, на 
преземачот и на целното друштво.“. 

 

 
Во член 9 ставот (1) се менува и гласи: 

Член 4 

„Лицето кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички, стекне 25% или 
повеќе од хартиите од вредност со право на глас (во натамошниот текст: контролен праг 
за преземање) издадени од определено акционерско друштво, вклучувајќи ги и акциите 
кои претходно ги поседувало, задолжително дава понуда за преземање на преостанатите 
хартии од вредност, под услови и на начин утврдени со овој закон.“. 

 
Член 5 

По членот 9 се додава нов наслов и нов член 9-а, кои гласат: 
 

„Ограничување на право на глас 
 

Член 9-а 
Од денот на објавувањето на намерата за преземање до денот на донесување на 

решението на Комисијата за исходот на понудата со кое е утврдено дека понудата е 
успешна, акциите со кои е надминат контролниот праг не носат право на глас.“. 



3 од 6 
 

 
Член 6 

Во членот 12 став (2) зборовите: „објавување на понудата“ се заменуваат со зборовите: 

„известувањето за намерата за преземање согласно со членот 22 став (1) од овој закон“. 

 
Член 7 

Во  членот  22  став  (1)  по  зборовите:  „овластената  берза“  се  додаваат  зборовите: 

„овластениот депозитар“. 

Во ставот (4) по зборот „достигнал“ се додаваат зборовите: „односно надминал“, а по 

зборот „достигнувањето“ се додаваат зборовите: „односно надминувањето“. 

 
Член 8 

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а, кои гласат: 

 
„Посебни услови за намера за преземање 

 
Член 26-а 

(1) По исклучок од членот 26 став (1) од овој закон, кога лице само или заедно со 

лицата со кои дејствува заеднички објавило намера за преземање согласно со членот 22 од 

овој закон, а во постапката за преземање му е потребна претходна дозвола, односно 

согласност од странски надлежен орган, односно странски надлежни органи, тела и 

институции, барањето за добивање дозвола за понуда за преземање до Комисијата го 

доставува најдоцна во рок од 12 месеци од денот на објавата на намерата. 

(2) Во периодот од објавување на намерата до истекот на рокот од ставот (1) на овој 

член, лицето не смее да ги отуѓи акциите кои ги поседува во целното друштво. 

(3) Намерата за преземање од членот 22 од овој закон мора да содржи напомена дека на 

лицето му е потребна претходна дозвола, односно согласност од странски надлежен орган, 

односно странски надлежни органи, тела и институции и дека доколку таквата дозвола, 

односно согласност не се добие, лицето се откажува од намерата за преземање и нема да 

биде дадена понуда за преземање. 

(4) Доколку лицето ја добие дозволата, односно согласноста од ставот (1) на овој член, 

е должно во рок од 15 работни дена да поднесе барање за добивање на дозвола за понуда 

за преземање и проспект до Комисијата. 

(5) Доколку странскиот надлежен орган, односно странските надлежните органи, тела и 

институции отфрлат, односно одбијат да издадат дозвола, односно согласност, лицето е 

должно во рок од еден работен ден од добивање на актот со кој се отфрла, односно одбива 

дозволата, односно согласноста да ги извести субјектите од членот 22 став (1) од овој 

закон дека дозволата, односно согласноста не е издадена и дека се откажува од намерата 

за преземање и нема да даде понуда за преземање на целното друштво. 

(6) Доколку во рокот од ставот (1) на овој член, лицето не обезбеди дозвола, односно 

согласност од странски надлежен орган, односно странски надлежни органи, тела и 

институции, е должно во рок од еден работен ден по истекот на рокот од 12 месеци, да ги 

извести  субјектите  од  членот  22  став  (1)  од  овој  закон  дека  дозволата,  односно 

согласноста не е обезбедена и дека се откажува од намерата за преземање и нема да даде 

понуда за преземање на целното друштво. 

(7) Доколку лицето не ги достави известувањата во роковите од ставовите (5) и (6) на 

овој член, односно не поднесе барање во рокот од ставот (4) на овој член до Комисијата ќе 

се смета дека дозволата односно согласноста е одбиена при што Комисијата ќе ја извести 

јавноста и субјектите од членот 22 став (1) од овој закон дека лицето се откажува од 

намерата за преземање и нема да има понуда за преземање. 



4 од 6 
 

 
(8) Известувањата од ставовите (5) и (6) на овој член се објавуваат на интернет 

страницата на субјектите од членот 22 став (1) од овој закон. 

(9) Доколку лицето не го надминало контролниот праг и доколку не добие дозвола, 

односно согласност од ставот (1) на овој член, смее да ги отуѓи акциите кои ги поседува 

во целното друштво, само по истек на 30 дена од денот на објавувањето на известувањата 

од ставовите (5), (6) и (7) на овој член. Доколку лицето одлучи да ги отуѓи акциите, е 

должно субјектите од членот 22 став (1) од овој закон да ги извести за бројот на акции кои 

ги поседува во целното друштво и за бројот на акциите кои има намера да ги отуѓи. 

(10) Доколку лицето го надминало контролниот праг и доколку не добие дозвола, 

односно согласност од ставот (1) на овој член, е должно да ги отуѓи акциите со кои го 

надминува контролниот праг во целното друштво во рок од 60 дена по истекот на рок од 

30 дена од објавувањето на известувањата од ставовите (5), (6) и (7) на овој член. 

(11) Доколку лицето во рок од 60 дена не постапи согласно со ставот (10) на овој член, 

соодветно се применуваат одредбите од членовите 57 и 58 од овој закон. 

(12) Во случаите од ставовите (5), (6) и (7) на овој член, лицето од ставот (1) на овој 

член не може да даде понуда за преземање пред истекот на една година од денот на 

известувањето дека нема да даде понуда за преземање односно дека нема да има понуда за 

преземање.“. 
 
 

 

Членот 57 се менува и гласи: 

Член 9 

„(1) Во случај кога лице/лица кои дејствуваат заеднички го достигнале, односно 

надминале контролниот праг, а не објави намера, односно понуда за преземање согласно 

со овој закон, Комисијата донесува решение со кое го задолжува лицето/лицата кои го 

достигнале, односно надминале контролниот праг согласно со овој закон, да даде намера 

за преземање согласно со членот 22 од овој закон, при што Комисијата со донесеното 

решение утврдува дека на лицето/лицата акциите со кои го надминуваат контролниот 

праг, не му носат право на глас. 

(2) Доколку лицето/лицата не достави намера за преземање во рокот утврден во 

решението од ставот (1) на овој член, а се' уште го надминува контролниот праг на 

преземање, Комисијата донесува решение со кое го задолжува да ги оттуѓи акциите во 

определен рок, кој не може да биде подолг од шест месеци. 

(3) На лицето кое нема да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението од 

ставот (2) на овој член, Комисијата со решение му наложува во рок од 10 дена од 

добивањето на решението да ја овласти Комисијата во негово име да спроведе продажба 

на акциите. 

(4) Лицето е должно да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член. 

(5) За лицето кое нема да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член, 

Комисијата донесува решение со кое утврдува дека акциите, покрај правото на глас, не му 

носат и право на исплата на дивиденда. 

(6) Комисијата во рок од осум дена од донесување на решението од ставот (5) на овој 

член донесува решение за спроведување на продажба на акциите во име на лицето од 

ставот (5) на овој член. 

(7) Доколку во периодот од донесувањето на решението од ставот (5) на овој член до 

продажбата на акциите друштвото им исплати дивиденда на останатите акционери, 

дивидендата за акционерот од ставот (5) на овој член се распределува во општата резерва 

на друштвото. 

(8) Доколку лицето/лицата постапи по решението од ставот (1) на овој член објави 

намера, односно понуда за преземање, по успешното завршување на постапката за 

преземање, Комисијата со  решението од  членот 49  од  овој закон со  кое  ја  утврдува 
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успешноста на понудата за преземање, истовремено го укинува и ограничувањето на 

правото на глас од акциите со кое го има надминато контролниот праг согласно овој 

закон. 

(9) Доколку лицето/лицата на кое му се ограничени правата на глас согласно со 

ставовите (1) и (2) на овој член ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој 

член, истите се префрлаат на новиот соспственик без ограничување. 

(10) Во случај кога Комисијата има донесено решение од ставот (1) на овој член поради 

утврдено заедничко дејствување на повеќе лица, а во меѓувреме поради продажба на 

акции од страна на кое било од лицата кои дејствуваат заеднички, при што тие повеќе не 

го надминуваат контролниот праг, Комисијата носи решение со кое се утврдува дека 

акциите на останатите лица носат право на глас и право на дивиденда. 

(11) Против решенијата на Комисијата од ставовите (1), (2), (3), (5), (6) и (10) на овој 

член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка 

и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на 

приемот. 

(12) Жалбата од ставот (11) на овој член не го одлага извршувањето на решенијата на 

Комисијата.“. 

 
Член 10 

Во член 58 ставот (1) се менува и гласи: 

„Продажбата на акциите од членот 57 став (6) од овој закон ја спроведува лице 

овластено од Комисијата, по пат на јавна берзанска аукција, согласно со правилата на 

овластена берза одобрени од Комисијата.“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок од осум дена од денот на 

донесувањето на решението од членот 57 став (6) од овој закон да го објави датумот на 

одржување на една или повеќе јавни берзански аукции во „Службен весник на Република 

Македонија“, во најмалку два дневни весника и на интернет страницата на Комисијата.“. 

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 

„(11) Истовремено со донесувањето на решението од членот 57 став (6) од овој закон, 

Комисијата издава решение до Централниот депозитар за хартии од вредност за упис на 

забрана за располагање со акциите кои се предмет на продажба од страна на нивните 

сопственици од членот 57 став (6) од овој закон.“. 

Во ставот (11) кој станува став (12) бројот „1“ се заменува со број „6“. 

Ставот (12) станува став (13). 

Ставот (13) кој станува став (14) се менува и гласи: 

„Централниот депозитар за хартии од вредност ја брише забраната од ставот (11) на 

овој член по добиено известување од страна на Комисијата.“. 

 
Член 11 

Во член 68 ставот (8) се менува и гласи: 

„Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член, овластеното 

лице од страна на Комисијата поднесува барање за поведување на прекршочна постапка 

до Прекршочната комисија при Комисијата“. 

 
Член 12 

Во членот 69 став (1) во точката 1) по зборот „ставови“ се додава бројот „(1)“. 

По точката 9) се додаваат пет нови точки 9-а), 9-б), 9-в), 9-г) и 9-д), кои гласат: 

„9-а) ги отуѓи акциите кои ги поседува во целното друштво спротивно на членот 26-а 

став (2) од овој закон; 
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9-б) не поднесе барање за добивање на дозвола за понуда за преземање и проспект во 

рокот од членот 26-а став (4) од овој закон; 

9-в) не ги извести субјектите од членот 22 став (1) од овој закон во роковите од членот 

26-а ставови (5), (6) и (9) од овој закон; 

9-г) не ги објави известувањата согласно со членот 26-а став (8) од овој закон; 

9-д) ги отуѓи акциите пред истек на рокот од членот 26-а ставови (9) и (10) од овој 

закон; “. 

По точката 20) се додаваат три нови точки 20-а), 20-б) и 20-в), кои гласаат: 

„20-а) не достави намера за преземање согласно со членот 57 став (1) од овој закон; 

20-б)  не  ги  отуѓи  акциите  во  роковите  определени  со  решението  на  Комисијата 

согласно со членот 57 став (2) од овој закон; 

20-в)  не  го  даде  овластувањето за  продажба на  акциите во  негово  име  од  страна 

Комисијата согласно со членот 57 став (3) од овој закон;“. 

 
Член 13 

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 

 
„Член 73-а 

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на полномошник - правно лице, односно трговец поединец, ако не ја извести 

Комисијата согласно со членот 5 став (9) од овој закон.“. 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговец 

поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице 

во правното лице односно одговорното лице во трговец поединец. 

(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 

физичко лице – ополномоштено лице за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

 
Член 14 

Започнатите  постапки  за  преземање  на  акционерски  друштва  до  денот  на 

започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со Законот за преземање 

на  акционерските  друштва  („Службен  весник  на  Република  Македонија“  број  69/13, 

188/13, 166/14, 154/15 и 23/16). 

 
Член 15 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 


