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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.36 од 23.03.2007 година 
 
 

Член 1 
Во Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник 

на Република Македонија" број 4/2002 и 37/2002), во членот 2 ставот (1) 
се менува и гласи: 
"Одредбите   од   овој   закон   се   применуваат  за  хартии   од   вредност  
издадени   од акционерските друштва со посебни обврски за известување 
согласно со Законот за хартии од вредност (во натамошниот текст: 
акционерски друштва)." Ставот (3) се брише. 
 

Член 2 
Во членот 3 зборовите: "мора да ги објави во еден дневен весник што 

излегува на целата територија на Република Македонија" се заменуваат со 
зборовите: "мора да ги објави во "Службен весник на Република 
Македонија" и најмалку во еден дневен весник што излегува со највисок 
тираж во Република Македонија". 

 
Член 3 

Во членот 4 став (2) алинејата 3 се менува и гласи: 
"- акции со право на глас во сопственост на лица и друштва поврзани со 
лицето од ставот (1) на овој член кои дејствуваат заеднички;". 

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
"- акциите коишто лицето од ставот (1) и лицата од ставот (2) алинеи 2 и 3 
на овој член ги стекнале врз основа на нетрговски пренос (судска одлука, 
компензација, реализиран залог)." 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 4 
По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б, кои гласат: 

 
"Член 4-а 

(1) Во смисла на членот 4 став (2) алинеја 3 од овој закон, физички и 
правни лица се поврзани и дејствуваат заеднички доколку: 
- се договориле да дејствуваат усогласено во врска со стекнувањето на 
акциите издадени од акционерското друштво што е предмет на преземање 
или во врска со остварувањето на правото на глас од акциите издадени од 
акционерското друштво што е предмет на преземање и 
- едното од нив поседува акции за сметка на другото. 

(2) Физичките и правните лица се сметаат за поврзани и дејствуваат 
заеднички и доколку едното од нив директно или индиректно го 
контролира другото или другите правни лица. 

(3) Во смисла на ставот (2) од овој член се смета дека физичкото или 
правното лице го контролира другото лице доколку тоа поседува: 
- директно или индиректно 25% или поголем дел од акциите со право 
на глас на правното лице; 
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- право на управување со деловните и финансиските политики на 
правното лице врз основа на овластувања од статутот, спогодбата или 
договорот и 
- директно или индиректно преовладувачко влијание врз водењето на 
работите на друштвото и донесувањето на одлуките. 

(4) Трговските друштва се сметаат за поврзани доколку тие се 
меѓусебно поврзани во смисла на одредбите од Законот за трговските 
друштва. 

(5)  Во смисла на овој закон се смета за заедничко дејствување и 
кога друштво за управување со фондови управува со повеќе 
инвестициони, односно доброволни пензиски фондови, кои поседуваат 
акции во исто друштво. 

(6)   Се смета дека физичките лица се меѓусебно поврзани доколку 
се во сродство преку брак или посвојување; деца и родители, браќа и 
сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци; на друг начин се 
крвно поврзани до втор степен и живееле во заедница пет години 
непрекинато во однос на родител-старател и дете, маќеа или очув и 
посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните другари. 

(7)  Поврзаноста,    односно   заедничкото    дејствување    преку    
воспоставување на договорниот однос од ставот (1) алинеја 1 на овој член 
се изедначува со стекнување на акции со право на глас во друштвото. 

(8)  На гласовите на понудувачот му се додаваат и гласовите на 
лицата кои се поврзани, односно дејствуваат заедно со него. 

(9) Во случај кога согласно со овој закон ќе настане обврска за 
објавување јавна понуда за откуп поради поврзаноста и заедничкото 
дејствување воспоставени преку договорниот однос од ставот (1) алинеја 1 
на овој член или во случај кога едното од лицата кои дејствуваат 
заеднички стекне акции со кои се исполнува условот за објавување јавна 
понуда за откуп, секое од тие лица е должно да објави јавна понуда за 
откуп под услови и на начин утврден со овој закон, при што се смета дека 
обврската за објавување на јавната понуда е задоволена доколку понудата 
ја објави кое било од лицата кои се поврзани, односно дејствуваат 
заеднички. 
 

Член 4-б 
(1) Доколку едно лице во еден календарски ден преку една или 

повеќе трговски трансакции се стекне со хартии од вредност кои заедно со 
акциите кои претходно ги поседувало му обезбедуваат право на глас во 
акционерското друштво од најмалку 25%, за ова лице веднаш се создава 
обврската за објавување на јавна понуда за откуп согласно со овој закон. 

(2) Доколку цената во јавната понуда за откуп што ја дава лицето од 
ставот (1) на овој член е повисока од цената на трговската или трговските 
трансакции од ставот (1) на овој член, лицето е должно да им ја надомести 
разликата во цената на продавачот или продавачите во трговските 
трансакции најдоцна до рокот за прифаќање на јавната понудата за откуп. 
Лицето е должно да го депонира износот потребен за надоместување на 
разликата во цената во Централниот депозитар за хартии од вредност 
заедно со износот утврден во членот 29 на овој закон и јавно да ги повика 
продавачите од трговските трансакции да достават податоци до 
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Централниот депозитар за хартии од вредност за сметка во банка на која 
ќе се изврши исплатата." 

Член 5 
Во членот 5 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: "при што и за таквата понуда важат одредбите од 
овој закон". 

 
Член 6 

Во членот 7 став (4) зборовите: "иста цена од највисоката цена како 
понудените за стекнување на хартии од вредност" се заменуваат со 
зборовите: "иста цена како највисоката цена која тој ја платил при 
стекнување на хартиите од вредност". 

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат: 
"(5) Доколку цената од ставот (4) на овој член е пониска од просечната 
цена на овие хартии од вредност постигната на овластена берза, 
понудувачот мора да ја понуди најмалку просечната цена постигната на 
овластена берза. 

(6) Доколку понудувачот или лицето кое дејствува заеднички со него 
во претходните шест месеца пред објавувањето на понудата стекнале 
помалку од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата, 
цената во понудата не смее да биде пониска од просечната цена на овие 
хартии од вредност постигната на овластена берза. 

(7) Просечната цена на хартиите од вредност постигната на 
овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на 
дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза во 
последните три месеца пред настанувањето на обврската за објавување на 
понудата за откуп." 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 7 
Во членот 11 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

"Понудата за откуп ги содржи најмалку следниве елементи:". 
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

"- јасна и недвосмислена изјава дека понудата се однесува на сите 
акционери кои поседуваат акции со право на глас издадени од 
акционерското друштво кое е предмет на понудата за откуп, како и дека 
понудувачот се обврзува да ја купи секоја акција со право на глас, во 
согласност со пропишаните и објавените услови;". 

Ставот (4) се брише. 
Ставот (5) станува став (4). 
 

Член 8 
Во членот 13 по алинејата 1 се додаваат три нови алинеи 2, 3 и 4, 

кои гласат: "- лицето ги стекнало хартиите од вредност на акционерското 
друштво во стечајна постапка кога друштвото се јавува како стечаен 
должник; 
- хартиите од вредност се стекнати преку промена на правниот облик на 
трговското друштво; 
- лицето ги добило хартиите од вредност во постапка на припојување на 
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трговски друштва, под услов само едно од друштвата кои учествуваат во 
постапката на припојување да поседува акции во акционерското друштво 
за кое е исполнет условот од овој закон за објавување на јавна понуда за 
откуп;". 

Алинејата 4 која станува алинеја 7 се менува и гласи: 
"- хартиите од вредност се стекнати по пат на наследување или преку 
поделба на имот стекнат во брак." 
 

Член 9 
Во членот 15 зборовите: "Монополска управа" се заменуваат со 

зборовите: "Комисија за заштита на конкуренцијата" и се додава нов став 
(2), кој гласи: 
"(2) Во случај кога е исполнет условот за објавување на јавна понуда за 
откуп согласно со членот 4 став (1) од овој закон обврската за 
известување од ставот (1) на овој член настанува веднаш по 
исполнувањето на условот." 
 

Член 10 
По членот 15 се додава нов член 15 -а, кој гласи: 

 
"Член 15-а 

(1) Сите  акционери  на  акционерското  друштво  на  кое  се  
однесува  понудата за преземање се рамноправни во постапката за 
преземање. Доколку кое било физичко или правно  лице   стекне  
сопственичка  контрола  во  акционерското  друштво   сите  други 
акционери во друштвото мора да бидат заштитени. 

(2) Акционерите на акционерското друштво на кое се однесува 
понудата за преземање мора да бидат целосно, точно и навремено 
информирани за понудата за преземање, за да имаат доволно време 
правилно да ја оценат понудата, да ги дефинираат своите интереси и да 
донесат одлука за прифаќање или одбивање на понудата за преземање. 
  (3)  Одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на 
акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање во 
текот на спроведувањето на постапката за преземање мора да дејствуваат 
во интерес на акционерското друштво како целина и не смеат да ги 
одвраќаат сопствениците на хартиите од вредност од можноста да 
одлучуваат за предностите на понудата за преземање. 

(4) Одборот на директори, односно управниот одбор на 
акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање, 
подготвува документ во кој  го изнесува своето мислење за влијанието на 
спроведувањето на понудата врз вработувањето и деловното работење на 
акционерското друштво  како  што е  наведено  во  понудата за откуп и 
причините врз основа на кои истото е донесено. 

(5) Понудувачот и акционерското друштво на кое се однесува 
понудата за преземање се должни   постапката  за  преземање  да ја  
спроведат  во   најкраток   можен  рок,   како акционерското друштво на 
кое му е понудено преземање подолго време од оправданото не биде 
спречено во своето работење. 

(6) Понудувачот и другите лица кои учествуваат во постапката за 
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преземање не смеат со своето дејствување на пазарот на хартии од 
вредност да предизвикаат пореметувања кои како последица би придонеле 
за вештачко подигнување или намалување на цената на акцијата на 
акционерското друштво на кое му е упатена понуда за преземање. " 

 
Член 11 

Во членот 17 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 
"Комисијата може да бара од лицето за кое може да се заклучи дека има 
намера да изврши преземање во рок од 24 часа од приемот на барањето на 
Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде понуда 
за откуп, ако врз основа на условите на пазарот на хартии од вредност 
може да се заклучи дека определено лице, или група на лица, имаат 
намера да извршат преземање, а особено доколку:". 

Во алинејата 3 по зборот ‘‘објавена’’ запирката се заменува со точка, 
а текстот до крајот на реченицата се брише. 

 
Член 12 

Во членот 19 став (1) зборот "издава" се заменува со зборовите: "до 
Комисијата доставува". 

 
Член 13 

Во членот 23 став (2) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која 
гласи: 
"- понудувачот добил соодветна дозвола, одобрение, односно согласност 
од надлежен орган." 

Во ставот (3) зборовите: "за издавање дозвола" и запирката се 
бришат. 

Во ставот (4) зборовите: "се приложува и доказ за поднесено барање 
за соодветна дозвола" се заменуваат со зборовите: "се приложува и доказ 
дека е добиена соодветна дозвола". 

Во ставот (8) зборовите: ‘‘став 6’’ се заменуваат со зборовите: "став 
7". 

Во ставот (9) зборовите: "Комисија на Владата на Република 
Македонија" се заменуваат со зборовите: "Комисија за решавање на жалби 
од областа на пазарот на хартии од вредност". 

Во ставот (10) зборовите: "став 8" се заменуваат со зборовите: "став 
9". 

 
Член 14 

Во членот 24 ставот (1) се менува и гласи: 
"Понудувачот е должен извадокот од проспектот за откуп и понудата за 
откуп за која Комисијата претходно му издала дозвола да ги објави веднаш 
по приемот на дозволата од Комисијата, но не подоцна од еден работен 
ден. Понудата за откуп се објавува и на веб страницата на берзата." 

Во ставот (2) зборовите: "Монополска управа" се заменуваат со 
зборовите: "Комисија за заштита на конкуренцијата". 

 
Член 15 

Во членот 25 став (1) зборот "десет" се заменува со зборот "седум". 
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Во ставот (2) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 
"- став на управниот одбор за влијанието од спроведувањето на понудата 
врз интересите на акционерското друштво, а посебно врз вработените, 
како и за стратешките планови на понудувачот за акционерското друштво 
на кое се однесува понудата за откуп." 
 

Член 16 
Во членот 27 став (1) зборовите: "30 дена" се заменуваат со 

зборовите: "15 дена", а зборовите: "60 дена" се заменуваат со зборовите: 
"45 дена". 

 
Член 17 

Во членот 40 став (2) зборовите: "Монополска управа" се заменуваат 
со зборовите: "Комисија за заштита на конкуренцијата". 
 

Член 18 
Во членот 43 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои 

гласат: "(2) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во 
рок од 15 работни дена до Комисијата за решавања на жалби од областа 
на пазарот на хартии од вредност. (3) Жалбата од ставот (2) на овој член 
не го одлага извршувањето на решението на Комисијата. " 

 
Член 19 

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б, кои гласат: 
 

"Член 50-а 
(1) Доколку понудувачот во постапката за преземање откупи 

најмалку 95% од акциите со право на глас на друштвото на кое се 
однесува понудата за откуп, тој има право да ги купи и акциите на 
останатите акционери што не ја прифатиле понудата за откуп. Ова 
дополнително купување мора да биде извршено според истите услови кои 
се однесувале на понудата за откуп, односно на нејзината последна 
корекција. 

(2) Понудувачот доколку го искористи правото од ставот (1) на овој 
член е должен да поднесе до Централниот депозитар за хартии од 
вредност барање за принудна продажба на акциите на акционерите кои не 
ја прифатиле понудата со наведување на условите за купување на акциите 
кои се идентични со оние во јавната понуда, како и да изврши уплата на 
паричниот износ потребен за откуп на овие акции на посебна сметка на 
Централниот депозитар за хартии од вредност. 

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност ги известува сите 
акционери за поднесеното барање за принудна продажба и ги повикува 
сите акционери да достават податоци за сметка во банка на која ќе им се 
изврши уплатата за продадените акции врз основа на принудната 
продажба. 

(4) Барањето од ставот (2) на овој член понудувачот може да го 
поднесе во рок не подолг од 90 дена од денот на објавувањето на 
решението на Комисијата за успешност на понудата за откуп објавено во 
"Службен весник на Република Македонија". 
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(5) Барањето од ставот (2) на овој член понудувачот е должен да го 
објави во "Службен весник на Република Македонија" и најмалку во еден 
дневен весник што излегува на целата територија на Република 
Македонија. 

(6) Во барањето за принудна продажба, како една од алтернативите 
за плаќање на акциите мора да биде понудено плаќање во готово, без 
оглед на начинот на плаќање што се употребувал при понудата за откуп. 

(7) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и 
исполнувањето на паричните обврски по основ на принудната продажба, 
соодветно се применуваат одредбите од членовите 44, 45 и 46 на овој 
закон, при што роковите за исполнување на обврските течат по истекот на 
рокот утврден во ставот (4) од овој член. 

(8) Трошоците за реализација на принудната продажба паѓаат на 
товар на понудувачот. 

 
Член 50-б 

(1) Доколку понудувачот во постапката за преземање се стекнал со 
најмалку 95% од акциите со право на глас на друштвото на кое се 
однесува понудата за преземање, тој има обврска да ги купи и акциите на 
останатите акционери што не ја прифатиле понудата за преземање, 
доколку овие акционери поднесат барање за принудно купување до 
Централниот депозитар за хартии од вредност. Ова дополнително 
купување мора да биде извршено според истите услови кои се однесувале 
на понудата за откуп, односно на нејзината последна корекција. 

(2) Доколку е исполнет условот од ставот (1) на овој член, 
акционерите кои не ја прифатиле понудата за откуп, барањето за 
принудно купување на акциите го поднесуваат до Централниот депозитар 
за хартии од вредност во рок не подолг од 90 дена од денот на 
објавувањето на решението на Комисијата од членот 43 на овој закон во 
"Службен весник на Република Македонија". При поднесувањето на ова 
барање акционерите кои не ја прифатиле понудата за откуп поднесуваат 
писмена изјава согласно со членот 34 од овој закон. 

(3) Понудувачот кој  се стекнал со најмалку 95% од акциите со право 
на глас на друштвото на кое се однесува понудата за откуп е должен, по 
завршувањето на постапката за преземање, во Централниот депозитар за 
хартии од вредност да го депонира паричниот износ потребен за откуп на 
преостанатите акции со право на глас и да не го подигнува овој  износ до 
истекот на рокот утврден во ставот (2) од овој член или да обезбеди 
банкарска гаранција во согласност со членот 29 од овој закон. 

(4) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и 
исполнувањето на паричните обврски по основ на принудното купување, 
соодветно се применуваат одредбите од членовите 44, 45 и 46 на овој 
закон, при што роковите за исполнување на обврските течат по истекот на 
рокот утврден во ставот (2) од овој член. 

(5) Трошоците   за   реализација   на   принудното   купување   
паѓаат   на   товар   на понудувачот." 

 
Член 20 

Во членот 55 ставот (2) се менува и гласи: 
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"Во случај од ставот (1) на овој член, при остварувањето на правото на 
глас, бројот на акции со право на глас кои произлегуваат од издадените 
акции на друштвото се намалува за бројот на акции стекнати со правна 
работа спротивна на одредбите на овој закон." 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) При остварувањето на правото на глас, бројот на гласови на сите 
акционери се пресметува врз основа на бројот на акции што тие ги 
поседуваат, намалени за еднаков процент за кој е намален и вкупниот број 
на акции, додека за лицето кое стекнало акции со правна работа 
спротивна на овој закон, така стекнатите акции не се земаат предвид. " 

 
Член 21 

Во членот 57 став (6) првата реченица се менува и гласи: "Против 
решението од ставот (5) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 
дена до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на 
хартии од вредност." 

 
Член 22 

Во членот 68 по зборот "откупот" се додаваат зборовите: "или дека 
поради извршување на барањето или друго дејствие ќе дојде до кршење 
на овој закон". 

 
Член 23 

Во членот 69 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба 
во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице, ако: ". 

По алинејата 28 се додава нова алинеја 29, која гласи: 
" - не го објави извадокот од проспектот за откуп и понудата за откуп 
согласно со членот 24 став (1) од овој закон;". 

Ставот (2) се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 
правното лице." 

Ставот (3) се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на физичкото лице." 

 
Член 24 

Во членот 70 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба 
во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице, ако: ". 

Ставот (2) се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 
правното лице." 

 
Член 25 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 


