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 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 23 мај
2002 година.
Бр. 07-2152/1
23 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, 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“ број 4/2002) во членот 2 став (1) зборовите: “и на хартиите од вредност на
акционерските друштва, приватизирани над 51 %“ се бришат, а бројот “500.000“ се заменува со бројот “2.000.000“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) На откупот на акции кои се во сопственост на Република Македонија, а со кои располага Агенцијата на Република Македонија за приватизација и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, не се применуваат одредбите од овој закон.“
Член 2
Во членот 4 став (1) зборовите: “има намера да се стекне“ се заменуваат со зборовите:
“се стекнало“.
Во ставот (2) алинеја 3 по зборот “глас“ се додаваат зборовите: “што се во сопственост
на лице непосредно или посредно поврзано со лицето од став 1 на овој член или“.
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
“(5) Комисијата за хартии од вредност со правилник утврдува критериуми за поврзаните лица од став 2 алинеја 3 на овој член.“
Член 3
Во членот 12 став (3) зборовите: “треба да“ се бришат.

Член 4
Во членот 13 став (1) на крајот на алинеја 2 сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја, која гласи:
“лицето ги стекнало хартиите од вредност од член (4) на овој закон со зголемување на
основниот капитал, со емисија за познат купувач, откако собранието на акционери одобрило дека тоа лице може да стекне хартии од вредност во износ кој го надминува условот
од овој закон за давање понуда за откуп и“.
Член 5
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:
“Член 14-а
Купопродажните трансакции на хартиите од вредност врз основа на јавна понуда за откуп не се вршат преку берза.“
Член 6
Во членот 16 по зборовите: “да го објави известувањето“ се додаваат зборовите: “за намерата“.
Член 7
Во членот 23 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) За поднесување барање за издавање дозвола, за издавање дозвола и за други активности во врска со постапката што се води пред Комисијата за хартии од вредност, Комисијата наплатува надоместоци.“
Досегашните ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9) и
(10).
Во ставот (7) кој станува став (8) бројот “4“ се заменува со бројот “6“.
Член 8
Во членот 24 став (1) во втората реченица по зборовите: “се објавува“ се додава сврзникот “и“.
Член 9
Во членот 31 став (1) процентот “25 % се заменува со процентот “45 %“.
Член 10
Во членот 52 став (1) алинеја 2 зборовите: “брокерско друштво“ се заменуваат со зборовите: “брокерска куќа“.
Член 11
Во членовите 67 и 68 зборот “компанија“ се заменува со зборовите: “акционерско
друштво“.
Член 12
Во членот 69 во уводната реченица на ставот (1) зборот “илјади“ се брише.
Во алинеја 1 по зборовите: “ставови (1) и (4) се додаваат зборовите: “и член 60 став 1“.
Во алинеја 12 зборот “прифати“ се заменува со зборот“дефинира“.
Член 13
Во членот 71 по зборовите: “понуда за откуп“ се додаваат зборовите: “по стекнување на
дополнителни 5 % хартии од вредност со право на глас“.

Член 14
Членот 72 се брише.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“.

