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ЗАКОН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.69 од 14.05.2013 година 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на Законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредува начинот, условите и постапката за преземање на 

акционерските друштва, правата и обврските на учесниците во постапката за 
преземање и надзорот над спроведување на постапката за преземање на 

акционерските друштва. 
(2) За се она што не е уредено со овој закон ќе се применуваат одредбите од 
Законот за трговските друштва и Законот за општата управна постапка. 

 
Поле на примена 

 
Член 2 

(1) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии од вредност кои котираат 

на овластена берза и за хартии од вредност издадени од акционерските друштва 
со посебни обврски за известување, согласно со Законот за хартии од вредност. 

(2) Одредбите од овој закон се применуваат и на акционерските друштва една 
година од денот кога престанале да ги исполнуваат условите за акционерско 
друштво со посебни обврски за известување согласно со Законот за хартии од 

вредност или ќе престане да котира на овластена берза. 
(3) При откупот на акциите во сопственост на Република Македонија не се 

применуваат одредбите од овој закон. 
(4) Под акции во сопственост на Република Македонија, во смисла на овој закон, 
се подразбираат акциите во трговските друштва запишани по различни основи на 

Република Македонија, корисниците и единките корисници на средства од 
Буџетот на Република Македонија, агенции, фондови, јавни претпријатија и на 

други институции и правни лица кои вршат работи од јавен интерес согласно со 
закон основани со средства во државна сопственост. 

 

Дефиниции 
 

Член 3 
Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1. „Понуда за преземање“ е јавно објавена понуда, задолжителна или 

доброволна, упатена до сите иматели на хартии од вредност во целното друштво 
со цел да се стекне контрола во целното друштво; 

2. „Прифаќач на понудата“ е имател на хартии од вредност на целното друштво 
кој ја прифатил понудата за преземање; 

3. „Целно друштво“ е акционерско друштво чии хартии од вредност се предмет на 
понудата за преземање; 
4. „Преземач“ е секое лице кое дава понуда за преземање под услови и на начин 

определен со овој закон; 
5. „Лице“ е домашно или странско правно или физичко лице; 

6. „Куповна опција“ е договор или друго правно дело со чија реализација 
определено лице може на определен датум и по определена цена да се стекне со 
хартии од вредност во целното друштво; 

7. „Термински договор“ е договор за продажба врз чија основа странката добива 
хартии од вредност на целното друштво со право на глас, со датум на 
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реализирање на определен или определив ден или определени или определиви 
денови во иднина, по однапред договорена цена. За определен или определив 

ден во иднина се смета денот кој настапува најмалку три дена по склучувањето 
на договорот за продажба; 
8. „Хартии од вредност“ се акции со право на глас во целното друштво, хартии од 

вредност со право на замена во акции со право на глас и хартии од вредност кои 
на имателот му даваат куповна опција; 

9. „Овластено правно лице” е брокерска куќа и овластена банка основана во 
Република Македонија која има добиено дозвола за работа од Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: 

Комисијата), согласно со Законот за хартии од вредност; 
10. „Лица кои дејствуваат заеднички“ се лица кои соработуваат врз основа на 

експлицитен или имплицитен, уснен или писмен договор, со цел да постигнат, 
односно стекнат или да ја зацврстат контролата над целното друштво, или да 

спречат преземачот да реализира успешна понуда за преземање и 
11. „Контрола“ е поседување на повеќе од 25% од акциите со право на глас во 
целното друштво. 

 
Утврдување на учество во правата на глас 

 
Член 4 

(1) Процентот на учество во правата на глас на лице во целното друштво (во 

натамошниот текст: учество во правата на глас) се сметаат правата на глас кои 
произлегуваат од: 

1) хартии од вредност чиј законски имател е тоа лице, во свое име и за своја 
сметка; 
2) хартии од вредност чиј законски имател е друго лице, во свое име и за сметка 

на лицето од точката 1 на овој став; 
3) хартии од вредност во сопственост на лица кои дејствуваат заеднички со 

лицето од точката 1 на овој став; 
4) хартии од вредност со право на замена во акции со право на глас на лицата од 
точките 1, 2 и 3 на овој став; 

5) хартии од вредност кои, врз основа на полномошно од законскиот имател, на 
лицето од точката 1 на овој став му даваат право да гласа во негово име и по 

сопствена процена, односно без упатство за гласање од законскиот имател; 
6) правни дела кои на лицата од точките 1 и 2 на овој став му даваат куповна 
опција и  

7) термински договори чии иматели се лицата од точките 1 и 2 на овој став. 
(2) При утврдување на процентот на учество во правата на глас кои 

произлегуваат од куповна опција или термински договор се смета дека имателот 
на куповната опција веќе се стекнал со хартии од вредност од целното друштво 
кои се предмет на правното дело, односно дека купувачот во терминскиот 

договор веќе ги стекнал хартиите од вредност на целното друштво кои се предмет 
на терминскиот договор. 

(3) Имателите на куповна опција и купувачите во терминските договори се 
должни да ја известат Комисијата за секое правно дело, врз чија основа се 
стекнале со куповна опција или побарување за предавање на хартии од вредност 

од терминскиот договор, најдоцна третиот ден по денот на склучување на 
правното дело. 

(4) При утврдување на процентот на учество во правата на глас се земаат 
предвид: 

1) правата на глас од сите акции со право на глас на целното друштво, 
вклучително сопствените акции и акциите кај кои остварувањето на правото на 
глас на другите акционери е ограничено според овој или друг закон и 
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2) правата на глас врз основа на куповни опции или термински договори. 
(5) При утврдување на процентот на учество во правата на глас на друштво за 

управување со инвестициски фондови, односно друштво за управување со 
пензиски фондови во целното друштво, не се сметаат правата на глас од хартиите 
од вредност кои го сочинуваат имотот на инвестициски фонд, односно пензиски 

фонд со кој управува друштво за управување со инвестициски фондови, односно 
друштво за управување со пензиски фондови, само кога тие управуваат 

исклучиво во интерес на имателите на удели, односно акции во инвестицискиот 
фонд, односно членовите на пензискиот фонд, согласно со закон. 
 

Заедничко дејствување 
 

Член 5 
(1) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат: 

1) лица кои ги поврзуваат околности во врска со стекнувањето на хартии од 
вредност, и тоа: 
а) временски период во кој ги стекнувале хартиите од вредност, 

б) начинот на стекнување на хартиите од вредност, 
в) процентуално учество во вкупниот број на хартии од вредност што веќе го 

имаат и 
г) процентуално учество на дополнително стекнатите хартии од вредност во 
вкупниот број на хартии од вредност во друштвото; 

2) членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор на правните 
лица кои дејствуваат заеднички; 

3) членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор на правните 
лица со тие правни лица; 
4) лица кои на собранието на акционери на целното друштво заедно предлагаат и 

донесуваат одлуки за чие донесување како предлагачи имаат потребно 
мнозинство гласови и 

5) лица кои меѓу себе се поврзани како членови на потесно семејство. 
(2) Лица дејствуваат заеднички и кога е исполнет најмалку еден од следниве 
услови: 

1) директно или индиректно поседува 25% или повеќе од акциите со право на 
глас на правното лице; 

2) директно или индиректно поседува 25% или повеќе од уделите на правното 
лице; 
3) има право да назначува и разрешува мнозинство членови на органот на 

управување, односно на надзорниот одбор на другото правно лице, директно или 
индиректно, вклучувајќи и склучен договор со еден или повеќе акционери или 

содружници на другото правно лице за отстапување или здружување на нивните 
права на глас заради остварување на заеднички интереси; 
4) има право на управување со деловните и финансиските политики на другото 

правно лице врз основа на овластување од актот за основање и 
5) има директно или индиректно преовладувачко влијание врз водењето на 

работите на друштвото и донесувањето на одлуки. 
(3) Во смисла на ставот (1) точка 5 на овој член, за членови на потесно семејство 
на поединечно лице се сметаат брачниот другар или лицето со кое живее во 

вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лица под старателство 
на тоа физичко лице. 

(4) На хартиите од вредност кои ги поседува едно лице се додаваат и хартиите од 
вредност на лицата со кои тоа дејствува заеднички. 

(5) За заедничко дејствување не се смета остварувањето на правото на глас врз 
основа на овластувања дадени од повеќе акционери на еден полномошник во 
постапка согласно со Законот за трговските друштва, освен ако тоа претставува 
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прикриен начин на договарање чија цел е стекнување и зацврстување на 
контролата врз целното друштво. 

(6) Комисијата поблиску ги пропишува критериумите за утврдување на заедничко 
дејствување од ставовите (1), (2) и (5) на овој член. 
 

Реализирање на трансакции со хартии од вредност 
 

Член 6 
Купопродажните трансакции на хартиите од вредност врз основа на понуда за 
преземање не се вршат преку овластена берза. 

 
Објавување 

 
Член 7 

Правните и други 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. 

 
Надоместоци 

 
Член 8 

Комисијата наплатува надоместоци за издавање дозвола за понуда за преземање, 

за издавање решение за утврдување на успешност на понудата, за извршена 
контрола во случај на стекнување на акции спротивно на овој закон и за 

извршена контрола за спроведувањето на понудата за преземање. 
 

II. ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 
Задолжителна понуда за преземање 

 
Член 9 

(1) Лице само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички не смее да стекне 

повеќе од 25% од хартиите од вредност со право на глас издадени од определено 
акционерско друштво (во натамошниот текст: контролен праг за преземање) без 

претходно да даде понуда за преземање. 
(2) Понуда за преземање е должнo да даде лице кое само или заедно со лицата со 
кои дејствува заеднички го достигнало контролниот праг на преземање. 

(3) Преземач, кој спровел успешна понуда за преземање, може да се стекне со 
5% од акциите со право на глас во рок од две години (во натамошниот текст: 

дополнителен праг за преземање). Доколку преземачот во рокот од две години го 
достигне дополнителниот праг за преземање е должен да даде понуда за 
преземање. 

(4) Обврската за давање на понуда за преземање престанува кога преземачот со 
успешна понуда за преземање се стекнал со најмалку 75% од акциите со право 

на глас на целното друштво (во натамошниот текст: конечен праг на преземање). 
(5) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на обврските на преземачот кој ќе 
го достигне контролниот праг за преземање, соодветно се однесуваат и на 

преземачот кој ќе го достигне дополнителниот праг за преземање. 
 

 
 

 
 
 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 5 

 
Доброволна понуда за преземање 

 
Член 10 

Доброволна понуда за преземање може да даде лице кое само или заедно со 

лицата со кои дејствува заеднички не стекнало 25% од хартиите од вредност на 
друштвото кои обезбедуваат право на глас, а кое сака да изврши преземање. 

 
Предмет на понуда за преземање 

 

Член 11 
Предмет на понудата за преземање се сите хартии од вредност на целното 

друштво, освен хартиите од вредност чиј имател е преземачот. 
 

Задолжителна понуда за преземање на лица кои дејствуваат заеднички 
 

Член 12 

(1) Во случај на заедничко дејствување, освен заедничка понуда за преземање, 
понуда за преземање може да даде секое од лицата кои дејствуваат заеднички, а 

ќе се смета дека обврската е исполнета доколку понуда за преземање даде кое 
било од лицата кои дејствуваат заеднички. 
(2) Цената во понудата за преземање не смее да биде пониска од највисоката 

цена по која кое било од лицата кои дејствуваат заеднички ги купило хартиите од 
вредност во последните 12 месеци пред објавување на понудата. 

(3) Меѓусебните права и обврски на лицата кои дејствуваат заеднички и кои 
поднесуваат заедничка понуда се сразмерни со инвестираните средства на секое 
од нив во хартиите од вредност, освен ако тие поинаку не се договорат. 

 
Видови на надоместок во понудата за преземање 

 
Член 13 

(1) Во понудата за преземање преземачот може да понуди надоместок за 

хартиите од вредност во вид на: 
1) пари (во натамошниот текст: парична понуда); 

2) други хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од членот 15 од овој 
закон (во натамошниот текст: понуда со хартии од вредност за замена); 
3) дел во хартии од вредност за замена и дел во пари (во натамошниот текст: 

комбинирана понуда) и 
4) хартии од вредност за замена или плаќање на целата сума во пари, така што 

право на избор ќе имаат сопствениците на хартиите од вредност на кои се 
однесува понудата за преземање (во натамошниот текст: алтернативна понуда). 
(2) Во случај на понуда со хартии од вредност за замена преземачот е должен да 

понуди плаќање во пари, доколку хартиите од вредност понудени за замена не ги 
исполнуваат условите од членот 15 од овој закон. 

(3) Во случај на комбинирана понуда преземачот може да даде и алтернативна 
понуда, така што правото на избор се однесува или само на делот од сумата што 
се исплатува во пари или само на делот од сумата што се исплатува во хартии од 

вредност за замена. 
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Цена на хартиите од вредност 
 

Член 14 
(1) Цената, односно односот на замена на хартиите од вредност на кои се 
однесува понудата за преземање со хартиите од вредност за замена, која ќе ја 

определи преземачот во понудата за преземање е еднаква за сите хартии од 
вредност од определен род кои се предмет на понудата за преземање. 

(2) Цената во понудата за преземање не смее да биде пониска од највисоката 
цена по која преземачот или лицата со кои дејствува заеднички купиле хартии од 
вредност во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за преземање 

согласно со членот 22 став (1) од овој закон. 
(3) Доколку цената од ставот (2) на овој член е пониска од просечната цена на 

хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци 
пред известувањето за намерата за преземање согласно со членот 22 став (1) од 

овој закон, преземачот е должен да ја понуди најмалку просечната цена 
постигната на овластена берза. 
(4) Доколку со хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање не 

е тргувано во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за 
преземање согласно со членот 22 став (1) од овој закон, преземачот е должен да 

понуди цена најмалку во висина на проценетата вредност на хартиите од 
вредност утврдена од страна на овластен проценител. 
(5) 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. 

(6) Преземачот кој во период од една година по истекот на рокот за прифаќање 
на понудата за преземање која била успешна се стекне со хартии од вредност по 
цена која е повисока од цената во таа понуда, е должен на прифаќачите на 

понудата да им ја доплати разликата во цената во пари, во рок од осум дена од 
стекнувањето на новите хартии од вредност. Доколку преземачот не ја доплати 

разликата во цената во предвидениот рок на него соодветно се применуваат 
одредбите од членот 60 од овој закон. 
(7) Ако преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена 

во сооднос според кој на прифаќачот на понудата не му следува цел број на 
хартии од вредност за замена, преземачот е должен на прифаќачот на понудата 

да му понуди исплата на разликата во пари (во натамошниот текст: разлика во 
цена). 
 

Хартии од вредност за замена 
 

Член 15 
(1) Како хартии од вредност за замена преземачот во понудата за преземање 
може да понуди само: 

1) веќе издадени акции, односно обврзници кои котираат на официјалниот пазар 
на берзата или акции на странски претпријатија кои котираат на берза која е 

поврзана со овластена берза на Република Македонија и/или 
2) акции, односно обврзници кои преземачот првпат ги издава заради преземање 
и кои се од ист род и вид како веќе издадените акции и обврзници од точката 1 

на овој став. 
(2) Комисијата пропишува подетални услови кои треба да ги исполнат хартиите 

од вредност за замена од аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност. 
(3) При издавање на хартии од вредност за замена од ставот (1) точка 2 на овој 

член за зголемување на основната главнина на преземачот се применуваат 
одредбите од Законот за трговските друштва за зголемување на основната 
главнина на акционерско друштво. 
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(4) При издавање на хартиите од вредност од ставот (1) точка 2 на овој член не 
се применуваат одредбите од Законот за хартии од вредност за јавна понуда на 

хартии од вредност. 
(5) Кога преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за 
замена од ставот (1) точка 2 на овој член, со издавањето на дозвола за таа 

понуда за преземање се смета дека Комисијата издала и одобрение за јавна 
понуда на тие хартии од вредност за замена. 

 
Елементи на понудата за преземање 

 

Член 16 
(1) Понудата за преземање особено ги содржи следниве елементи: 

1) хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање; 
2) јасна и недвосмислена изјава дека понудата се однесува на сите акционери 

кои поседуваат хартии од вредност издадени од целното друштво, како и дека 
преземачот се обврзува да ја купи секоја хартија од вредност во согласност со 
пропишаните и објавените услови; 

3) цената по која преземачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност; 
4) рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата 

за преземање и 
5) датумот на започнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на 
понудата за преземање од страна на сопствениците на хартиите од вредност. 

(2) Кога преземачот со понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена 
од членот 15 став (1) точка 1 од овој закон, понудата за преземање покрај 

елементите од ставот (1) на овој член содржи и точно определен однос за замена 
за хартиите од вредност за замена, нивниот род, како и нивната последна 
пазарна цена пред објавувањето на понудата за преземање, а доколку со 

хартиите не се тргувало се наведува проценетата вредност на хартиите утврдена 
од страна на овластен проценител. 

(3) Кога преземачот со понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена 
од членот 15 став (1) точка 2 од овој закон понудата за преземање покрај 
елементите од ставот (1) на овој член ја содржи и емисиската вредност на 

хартиите од вредност. 
(4) Понудата за преземање не смее да содржи други услови, освен условите за 

раскинување од членот 17 од овој закон и за одложување од членот 30 од овој 
закон. 

 

Услови за раскинување на понудата за преземање 
 

Член 17 
(1) Ако за стекнување на хартиите од вредност кои се предмет на понудата за 
преземање, покрај дозволата од членот 31 став (1) од овој закон, е потребна и 

претходна дозвола или претходна согласност на друг надлежен орган, понудата 
за преземање мора да содржи услов за раскинување, доколку надлежниот орган 

до истекот на рокот за прифаќање на таа понуда: 
1) не ја издаде дозволата или согласноста; 
2) го одбие издавањето на дозволата или согласноста или 

3) издаде дозвола или согласност за стекнување на помала количина на хартии 
од вредност од количината која преземачот веќе ја поседува или за која дал 

изјава за прифаќање на понудата за преземање. 
(2) Ако предмет на понудата за преземање се нови хартии од вредност за замена, 

понудата мора да содржи и услов за раскинување кој настапува кај: 
1) сите нови хартии од вредност за замена, ако преземачот во рок од два работни 
дена од истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање не ги предаде 
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хартиите од вредност од членот 15 став (1) од овој закон за регистрирање во 
овластениот депозитар; 

2) нови акции за замена, доколку собранието на акционери на издавачот до 
истекот на рокот за прифаќање на понудата не усвои соодветна одлука за 
зголемување на основната главнина и 

3) нови хартии од вредност за замена кои не се акции, ако органот на 
управување на издавачот до истекот на рокот за прифаќање на понудата не 

усвои соодветна одлука за издавање на тие хартии од вредност. 
(3) Во случај на исполнување на условите за раскинување од ставовите (1) и (2) 
на овој член, сите изјави дадени со цел за прифаќање на понуда за преземање ќе 

се сметаат за неважечки. 
 

Праг на успешност на понудата 
 

Член 18 
(1) Со понудата за преземање преземачот може да утврди праг на успешност, 
односно најмалата количина која треба да биде прифатена за понудата за 

преземање да се смета за успешна. 
(2) Кога прагот на успешност од ставот (1) на овој член ќе се постигне, 

преземачот е должен тоа да го објави наредниот работен ден. 
(3) Ако прагот на успешност се исполни во последните 14 дена од рокот за 
прифаќање на понудата, рокот се продолжува за дополнителни 14 дена, но 

најмногу до истекот на крајниот рок. 
 

Исклучоци од обврската за давање понуда за преземање 
 

Член 19 

(1) Лицето кое го достигнало контролниот, односно дополнителниот праг на 
преземање, не е должно да даде понуда за преземање, ако прагот на преземање 

го достигнало со стекнување на хартии од вредност: 
1) заради замена за хартии од вредност на правно лице кое поради спојувањето 
или поделбата престанало да постои; 

2) во стечајна постапка кога лицето се јавува како стечаен доверител; 
3) при промена на правниот облик на трговското друштво; 

4) при присоединување на трговски друштва, под услов само едно од друштвата 
кои учествуваат во постапката на присоединување да поседува акции во 
акционерското друштво за кое е исполнет условот на овој закон за објавување на 

понуда за преземање; 
5) при зголемување на основната главнина 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 на овој закон за давање понуда за 
преземање; 

6) по основ на непаричен влог при основање или зголемување на основната 
главнина на друштвото и доколку станува збор за друштва во рамките на иста 

група; 
7) врз основа на извршна судска одлука; 
8) врз основа на наследство или преку поделба на имот стекнат во брак или 

вонбрачна заедница; 
9) при извршување на обезбедување, во случај кога како обезбедување се 

дадени тие хартии од вредност; 
10) во замена за исплата на дивиденда, откако собранието на акционери 

одобрило дека тоа лице може да стекне хартии од вредност во износ кој го 
надминува условот на овој закон за давање понуда за преземање; 
11) по извршена понуда за преземање од страна на преземач со кој дејствувало 
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заеднички во текот на понудата за преземање или доколку преносот е извршен 
меѓу друштва поврзани во група и 

12) со пренос меѓу лица кои дејствуваат заеднички по извршена понуда за 
преземање од страна на преземач со кој дејствувало заеднички во текот на 
понудата за преземање, при што не се менува учеството во правата на глас на 

лицата кои дејствуваат заеднички. 
(2) Лице кое го достигнало прагот за преземање, не е должно да даде понуда за 

преземање ако прагот за преземање го достигнало поради намалување на 
основната главнина на друштвото со повлекување на акции, извршено врз основа 
на одлука на собранието согласно со Законот за трговските друштва. 

(3) За лице кое нема обврска да даде понуда за преземање согласно со ставовите 
(1) и (2) на овој член, обврската да даде понуда за преземање настанува со 

првото натамошно стекнување на хартии од вредност на целното друштво, освен 
ако повеќе не го достигнува прагот за преземање. 

(4) За настапувањето на околностите од ставовите (1) и (2) на овој член лицето 
кое нема обврска да даде понуда за преземање е должно во рок од три работни 
дена за тоа да ја извести Комисијата, освен во случај од ставот (1) точка 7 на 

овој член, кога мора да ја извести Комисијата веднаш по стекнувањето со 
хартиите од вредност. 

 
Член 20 

Понуда за преземање дава овластено правно лице во име и за сметка на 

преземачот. 
 

III. ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
 

Општи одредби за понудата за преземање 

 
Член 21 

(1) Сите акционери на целното друштво се рамноправни во постапката за 
преземање. 
(2) Акционерите на целното друштво мораат 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) Органот на управување, односно надзорниот одбор на целното друштво во 
текот на спроведувањето на постапката за преземање мора да дејствуваат во 

најдобар интерес на акционерите на целното друштво. 
(4) Органот на управување на целното друштво подготвува мислење за 

влијанието на спроведувањето на понудата врз вработените и деловното 
работење на целното друштво и за причините врз основа на кои е донесено 
мислењето. 

(5) Преземачот и другите лица кои учествуваат во постапката за преземање не 
смеат со своето дејствување на пазарот на хартии од вредност да предизвикаат 

нарушувања кои како последица би придонеле за вештачко зголемување или 
намалување на цената на акциите на целното друштво. 
(6) Преземачот може да даде понуда за преземање само откако во целост ќе 

обезбеди парични средства или друг вид на надоместок за плаќање на хартиите 
од вредност пропишан со членот 13 од овој закон. 

 
 

 
 
 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 10 

Намера за преземање 
 

Член 22 
(1) Преземачот е должен за својата намера за преземање да ја извести 
Комисијата, органот на управување на целното друштво, овластената берза и 

Комисија за заштита на конкуренцијата и да ја објави намерата во рок од еден 
работен ден по известувањето. 

(2) За намерата за преземање органот на управување на целното друштво и 
преземачот се должни веднаш да ги известат претставниците на вработените, а 
ако нема такви, тогаш вработените. 

(3) Овластената берза е должна намерата за преземање да ја објави на својата 
интернет страница во рок од еден работен ден од денот кога ќе го добие 

известувањето од ставот (1) на овој член. 
(4) Преземачот кој го достигнал контролниот праг за преземање е должен да ги 

исполни обврските од ставот (1) на овој член во рок од три работни дена од денот 
на достигнувањето на тој праг. 
 

Известување за договори со преземачот 
 

Член 23 
По приемот на известувањето за намерата од членот 22 став (1) од овој закон, 
органот на управување на целното друштво е должен во рок од три работни дена 

да ја извести Комисијата за постоење на договори или преговори со преземачот 
или за тоа дека такви договори или преговори не постојат. 

 
Изјава за намера за преземање 

 

Член 24 
(1) 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 од 
страна на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде 
понуда за преземање, ако врз основа на условите на пазарот на хартии од 

вредност може да се заклучи дека определено лице или лица, имаат намера да 
извршат преземање, а особено доколку: 

1) меѓу целното друштво и лицето/лицата од овој став постојат преговори за 
преземање; 
2) бројот на тргувањата и цената на хартијата од вредност на целното друштво на 

организираниот пазар значително порасне и од тоа може да се заклучи дека ќе 
дојде до понуда за преземање и 

3) органот на управување на преземачот донел одлука за утврдување на цената 
во понудата за преземање која сé уште не е објавена. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член Комисијата може од органот на 

управување на целното друштво да бара, во рок од 24 часа од приемот на 
барањето на Комисијата, да даде недвосмислена изјава дали е запознаен со 

планираната понуда за преземање. 
(3) Изјавите од ставовите (1) и (2) на овој член лицето од ставот (1) на овој член, 
односно органот на управување од ставот (2) на овој член, веднаш ги објавува. 

 
Откажување од намерата за преземање 

 
Член 25 

Ако преземачот по известувањето кое го дал согласно со членот 22 од овој закон 
се откаже од намерата за преземање, не може да даде нова понуда пред истекот 
на една година од денот на откажувањето на намерата. 
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Проспект 
 

Член 26 
(1) Преземачот до Комисијата доставува барање за добивање дозвола за понуда 
за преземање и документ за давање понуда (во натамошниот текст: проспект) 

најдоцна 30 дена, но не помалку од десет дена по објавувањето на намерата од 
членот 22 став (1) од овој закон. 

(2) Проспектот ги содржи податоците кои се неопходни на сопствениците на 
хартии од вредност да им овозможат да донесат одлука во врска со прифаќање на 
понудата за преземање, а особено: 

1) лично име и адреса, односно фирма и седиште на преземачот; 
2) податоци за целното друштво; 

3) податоци за друштвата кои во врска со понудата за преземање дејствуваат во 
свое име и за сметка на преземачот; 

4) податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот и за начинот на 
нивното заедничко дејствување; 
5) податоци за процентуалното учество и видот на хартиите од вредност, како и 

учеството во правата на глас кои преземачот при објавувањето на понудата за 
преземање веќе ги има во целното друштво; 

6) елементите на понудата за преземање од членот 16 ставови (1), (2) и (3) од 
овој закон; 
7) податоци за роковите и начинот на исполнување на обврските на преземачот 

кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање; 
8) условите за повлекување на понудата за преземање; 

9) условите за раскинување, доколку понудата за преземање е дадена со услови 
за раскинување од членот 17 од овој закон; 
10) во случај кога преземачот определил праг за успешност на понудата за 

преземање, најнискиот процент од сите хартии од вредност на целното друштво 
кои преземачот, заедно со хартиите од вредност кои веќе ги поседува, треба да го 

стекне врз основа на понудата за преземање за таа да биде успешна; 
11) податоци за начинот на депонирање на паричниот износ, односно 
банкарската гаранција и начинот на плаќање на цената на прифаќачите на 

понудата за преземање; 
12) рок за прифаќање на понудата и 

13) целта на понудата за преземање, односно намерата и плановите на 
преземачот во врска со идното работење на целното друштво, политиката за 
заштитата на работните места на вработените и органите на управување, 

вклучувајќи и податок за секоја измена на условите за вработување, како и 
стратешки план за целното друштво. 

(3) Кога преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за 
замена, проспектот мора да содржи и: 
1) податоци за издавачот на хартиите од вредност кои се нудат за замена; 

2) последна пазарна цена на хартиите од вредност за замена пред објавувањето 
на проспектот, како и нивната книговодствена вредност; 

3) права и обврски на имателот кои произлегуваат од хартиите од вредност за 
замена; 
4) начинот и постапката за пренос на понудените хартии од вредност за замена; 

5) доколку понудените хартии од вредност за замена се веќе издадени, податоци 
од проспектот за котација на берзата за хартиите од вредност и 

6) доколку понудените хартии од вредност за замена сé уште не се издадени, 
постапката за издавање на хартиите од вредност. 

(4) Комисијата подетално ја пропишува содржината на проспектот. 
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Одговорност за точност на проспектот 
 

Член 27 
(1) Ако во проспектот се наведени невистинити информации, лицата кои го 
издале проспектот, односно учествувале при изработката на проспектот, 

солидарно се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вредност на 
кои се однесува понудата за преземање, доколку знаеле или морале да знаат за 

невистинитоста на податоците. 
(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат за штета и ако во проспектот не 
се наведени значајни податоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на 

имателот на хартии од вредност во врска со прифаќањето на понуда за 
преземање. 

(3) Комисијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на 
податоците содржани во проспектот. 

 
Достапност на проспектот 

 

Член 28 
(1) Преземачот е должен проспектот и понудата за преземање 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 преземање се 
објавува и на веб страницата на овластената берза. 

(2) Преземачот е должен проспектот истовремено со неговото објавување да го 
достави до: 

1) органот на управување на целното друштво; 
2) Комисијата за заштита на конкуренцијата; 
3) овластениот депозитар и 

4) сите овластени правни лица. 
(3) Овластените правни лица се должни да обезбедат проспектот да им е на 

располагање бесплатно на сите иматели на хартии од вредност издадени од 
целното друштво, а на барање на имателот да му обезбедат бесплатен примерок. 
(4) Органот на управување на целното друштво и преземачот се должни на 

претставниците на вработените, а доколку такви нема, тогаш на вработените 
веднаш и бесплатно да им достават примерок од проспектот. 

 
Измена на понудата за преземање 

 

Член 29 
(1) Преземачот може да ја измени понудата за преземање која веќе е објавена, 

ако: 
1) понуди повисока цена или поповолен однос за замена или 
2) определи понизок праг на успешност, доколку преземачот има определено 

праг на успешност во понудата за преземање. 
(2) Преземачот може да ја измени понудата за преземање најдоцна 14 дена пред 

истекот на рокот за нејзино прифаќање. 
(3) Најдоцна 14 дена пред истекот на рокот за прифаќање на понудата 
преземачот кој сака да ја измени понудата е должен да ги исполни следниве 

обврски: 
1) да ја објави измената на понудата за преземање; 

2) ако ја промени понудата за преземање така што ќе понуди повисока цена да 
депонира дополнителен износ во висина на разликата меѓу изменетата и 

претходната цена на начин определен во членот 34 од овој закон; 
3) ако ја измени понудата за преземање во која нуди хартии од вредност за 
замена, така што ќе понуди поповолен однос за замена да депонира 
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дополнително количество на тие хартии од вредност на начин определен во 
членот 35 од овој закон; 

4) за промената на понудата за преземање и за исполнувањето на обврските од 
точките 2 и 3 на овој став, пред нејзиното објавување да ги извести Комисијата и 
овластениот депозитар. 

(4) Доколку преземачот не ги исполни обврските од ставот (3) на овој член 
изменетата понуда за преземање нема да има правно дејство. 

(5) Ако преземачот ја измени понудата за преземање се смета дека и лицата кои 
ја прифатиле понудата за преземање пред објавување на измената ја прифатиле 
и изменетата понуда за преземање. 

 
Рокови за прифаќање на понудата за преземање 

 
Член 30 

(1) Крајниот рок за прифаќање на понудата за преземање и евентуалните 
конкурентски понуди е 60 дена од денот кога е објавена првата понуда за 
преземање (во натамошниот текст: краен рок). 

(2) Рокот за прифаќање на понудата за преземање не смее да биде пократок од 
28 и не подолг од 60 дена од објавувањето на понудата. 

(3) Рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува во следните 
случаи и за следниот број на денови, но најмногу до истекот на крајниот рок, ако: 
1) прагот за успешност на понудата за преземање утврден согласно со членот 18 

од овој закон се исполни во последните 14 дена од рокот за прифаќање на 
понудата, истиот се продолжува за дополнителни 14 дена; 

2) преземачот ја измени понудата за преземање согласно со членот 29 од овој 
закон, рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува за седум 
дена и 

3) е дадена конкурентска понуда за преземање, рокот за прифаќање на понудата 
за преземање се продолжува до истекот на рокот за прифаќање на 

конкурентската понуда, доколку тој истекува подоцна, но не подолго од истекот 
на крајниот рок. 
(4) Преземачот е должен да ја објави секоја промена на роковите за прифаќање 

на понудата за преземање. 
 

Дозвола за понуда за преземање 
 

Член 31 

(1) Преземачот е должен пред објавувањето на понудата за преземање да добие 
дозвола од Комисијата (во натамошниот текст: дозвола за понуда за преземање). 

(2) Комисијата издава дозвола за понуда за преземање ако се исполнети 
следниве услови: 
1) проспектот е изготвен согласно со членот 26 од овој закон; 

2) понудата за преземање е во согласност со овој закон; 
3) преземачот депонирал средства или обезбедил банкарска гаранција во 

согласност со членот 34 од овој закон; 
4) хартиите од вредност за замена преземачот ги резервирал на начин определен 
во членот 35 став (1) од овој закон, доколку преземачот во понудата за 

преземање нуди хартии од вредност за замена согласно со членот 15 став (1) 
точка 1 од овој закон; 

5) хартиите од вредност за замена ги исполнуваат условите од членот 15 ставови 
(1) и (2) од овој закон; 

6) преземачот доставил доказ до Комисијата дека хартиите од вредност за замена 
кои се понудени во понудата за преземање не ги дал или не се обврзал да ги 
даде во залог или обезбедување; 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 14 

7) преземачот склучил договор со овластен депозитар согласно со членот 33 од 
овој закон и 

8) има одлука за преземање од надлежен орган, доколку преземач е правно лице. 
(3) По барањето за добивање дозвола за понуда за преземање Комисијата 
донесува решение најдоцна во рок од десет работни дена од денот на приемот на 

комплетното барање, односно најдоцна во рок од 25 работни дена, доколку се 
работи за понуда со хартии од вредност за замена од членот 15 од овој закон. 

(4) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 
работни дена до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на 
хартии од вредност. 

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага извршувањето на решението 
на Комисијата. 

(6) Комисијата ја пропишува документацијата што се поднесува кон барањето за 
издавање на дозвола за понудата за преземање. 

 
Mислење на органот на управување на целното друштво 

 

Член 32 
(1) Органот на управување на целното друштво е должен да го објави своето 

мислење во врска со понудата за преземање во рок од десет дена од нејзиното 
објавување (во натамошниот текст: мислење за понудата за преземање). 
(2) Мислењето за понудата за преземање мора да содржи: 

1) став на органот на управување за влијанието од спроведувањето на понудата 
врз интересите на целното друштво, а особено врз вработените, како и за 

стратешките планови на преземачот за целното друштво; 
2) податоци за постоење на преговори во врска со понудата за преземање меѓу 
преземачот и органот на управување на целното друштво; 

3) начинот на кој преземачот го остварува правото на глас од хартиите кои се 
веќе во негова сопственост; 

4) изјава дали членовите на органот на управување на целното друштво кои се 
иматели на хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање имаат 
намера да ја прифатат или да ја отфрлат понудата за преземање и да приложат 

свое образложение и 
5) образложени податоци за последниот ревидиран годишен извештај на целното 

друштво со наведување на книговодствената вредност на хартиите од вредност на 
кои се однесува понудата за преземање. 
(3) Органот на управување на целното друштво е должен во рок од пет дена од 

денот на објавувањето на понудата да го достави мислењето од ставот (2) на овој 
член до претставниците на вработените, а ако такви нема, тогаш до вработените 

во друштвото. 
Претставниците на вработените, односно вработените во друштвото, во рок од три 
работни дена од денот на добивање на мислењето на органот на управување, 

може да дадат свое мислење за понудата за преземање. 
(4) Доколку органот на управување на целното друштво во рокот од ставот (3) на 

овој член добие мислење од претставниците на вработените, односно од 
вработените во друштвото е должен истото да го приложи и објави заедно со 
своето мислење. 

(5) Доколку во мислењето на органот на управување или во мислењето на 
вработените се наведени невистинити податоци или податоци кои доведуваат во 

заблуда, лицата кои го дале мислењето или учествувале при изработката на 
мислењето, солидарно се одговорни пред имателите на хартиите од вредност на 

кои се однесува понудата за преземање за штетата, доколку знаеле или би 
морале да знаат за таквата природа на податоците. 
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Услуги на овластениот депозитар во врска со преземањето 
 

Член 33 
(1) Преземачот склучува договор со овластениот депозитар за вршење на услуги 
во постапката на преземање. 

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член овластениот депозитар се обврзува да 
ги изврши сите уписи на забрани за располагање со хартиите од вредност и уписи 

на преносот на хартиите од вредност, како и сите исплати кои треба да се 
извршат во постапката на преземање. 
(3) Овластениот депозитар наплатува надоместок за услугите од ставот (1) на 

овој член. 
 

Депонирање на паричен износ 
 

Член 34 
(1) Преземачот го депонира паричниот износ потребен за плаќање на сите хартии 
од вредност на кои се однесува понудата за преземање на посебна сметка на 

овластениот депозитар. 
(2) Во случај на комбинирана понуда преземачот депонира кај овластениот 

депозитар паричен износ потребен за плаќање на оној дел од цената кој се 
исплаќа во пари. 
(3) Во случај на алтернативна понуда преземачот кај овластениот депозитар 

депонира паричен износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои 
се однесува понудата за преземање, во случај сите иматели на хартии од 

вредност да изберат исплаќање на цената во пари. 
(4) Наместо депонирање на парични средства согласно со ставовите (1), (2) и (3) 
на овој член, на овластениот депозитар преземачот може да му предаде 

банкарска гаранција од банка со седиште во Република Македонија или банка со 
седиште во земја членка на ОЕЦД, со која банката неотповикливо се обврзува 

дека на прв повик на овластениот депозитар и без приговор на посебната сметка 
на овластениот депозитар ќе го исплати износот потребен за исполнување на 
обврските за плаќање кон сопствениците на хартии од вредност кои ја прифатиле 

понудата за преземање. Банкарската гаранција е со рок на важење од најмалку 
30 дена по истекот на рокот за плаќање, утврден во понудата за преземање. 

 
Ограничување на располагањето со хартии од вредност за замена 

 

Член 35 
(1) Доколку преземачот во понудата за преземање понуди хартии од вредност за 

замена од членот 15 став (1) точка 1 од овој закон, е должен да даде налог на 
овластениот депозитар за резервирање на тие хартии од вредност, со што до 
исполнувањето на обврските кон имателите на хартии од вредност кои ја 

прифатиле понудата за преземање не може да располага со истите. 
(2) Овластениот депозитар врз основа на налогот од ставот (1) на овој член врши 

упис на забраната за располагање со хартиите од вредност за замена на 
соодветните сметки за хартии од вредност. 
 

Забрана за стекнување со хартии од вредност 
 

Член 36 
Од денот на објавувањето на намерата за преземање до истекувањето на рокот за 

прифаќање на понудата за преземање, преземачот не смее надвор од постапката 
за преземање, директно или индиректно, да купува хартии од вредност на кои се 
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однесува намерата. Правното дело склучено спротивно на оваа одредба е 
ништовно. 

 
Откривање на работи поврзани со хартии од вредност кои се предмет на 

понудата за преземање 

 
Член 37 

(1) Членовите на органот на управување на преземачот и членовите на органот 
на управување на целното друштво, најдоцна десет дена по започнувањето на 
рокот за прифаќање на понудата за преземање се должни да ја известат 

Комисијата за сите правни работи со предметните хартии од вредност што ги 
извршиле во период од 12 месеци пред започнувањето на рокот за прифаќање на 

понудата за преземање. 
(2) Обврската за известување на Комисијата во рокот од ставот (1) на овој член 

се однесува и на членовите на потесното семејство, како и на правните лица во 
мнозинска сопственост на лицата од ставот (1) на овој член. 
(3) Доколку лицата од ставовите (1) и (2) на овој член не извршиле правни 

работи со хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање се 
должни до Комисијата да достават соодветна изјава. 

 
Изјава за прифаќање на понудата за преземање 

 

Член 38 
(1) Понудата за преземање се прифаќа од страна на имателите на хартии од 

вредност издадени од целното друштво со писмена изјава за прифаќање на 
понудата за преземање (во натамошниот текст: изјава за прифаќање на 
понудата). 

(2) Изјавата за прифаќање на понудата се испраќа на овластеното правно лице 
од членот 20 од овој закон, при што имателите на хартии од вредност ги 

резервираат хартиите од вредност на посебна сметка во овластениот депозитар и 
не можат повеќе да располагаат со нив. 
(3) Изјавата за прифаќање на понудата особено содржи: 

1) име и презиме, односно назив и седиште на имателот на хартии од вредност кој 
ја прифаќа понудата за преземање; 

2) изјава за прифаќање на понудата за преземање, како и видот, родот и 
количината на хартиите од вредност, кои се предмет на таа изјава; 
3) сметка во банка на имателот на хартии од вредност на која се извршува 

исплатата врз основа на прифатената понуда; 
4) овластување на овластениот депозитар за запишување забрана за 

располагање со хартиите од вредност и 
5) потпис и единствен матичен број на имателот на хартии од вредност кој ја 
прифаќа понудата за преземање. 

(4) Понудата за преземање се смета за прифатена со денот на резервирањето на 
хартиите од вредност на посебна сметка во овластениот депозитар. 

 
Правно дејство на изјавата за прифаќање на понудата 

 

Член 39 
(1) Изјавата за прифаќање на понудата за преземање има правно дејство во 

моментот кога овластениот депозитар ќе ги резервира хартиите од вредност 
согласно со членот 38 став (4) од овој закон. 

(2) Ако овластениот депозитар согласно со Законот за хартии од вредност и 
согласно со своите правила за работење го одбие извршувањето на налогот на 
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прифаќачот на понудата, се смета дека изјавата за прифаќање на понудата не 
била дадена. 

(3) Со резервирање на хартиите од вредност согласно со ставот (1) на овој член 
се смета дека: 
1) е склучен договор меѓу прифаќачот на понудата за преземање во својство на 

продавач и преземачот во својство на купувач за продажба на хартиите од 
вредност кои се предмет на таа изјава по цена и под услови определени во 

понудата за преземање и 
2) прифаќачот на понудата за преземање не може повеќе да располага со 
хартиите од вредност кои се предмет на изјавата за прифаќање на понудата за 

преземање. 
 

IV. КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
 

Давање на конкурентска понудата за преземање 
 

Член 40 

(1) Конкурентска понуда може да се даде најдоцна 15 дена пред истекот на рокот 
за прифаќање на првата понуда за преземање на целното друштво. 

(2) Доколку конкурентската понуда е објавена по истекот на рокот од ставот (1) 
на овој член, истата нема да има правно дејство. 
 

Лица кои не смеат да дадат конкурентска понуда 
 

Член 41 
Конкурентска понуда за преземање во свое име и за своја сметка и во име и за 
сметка на други лица не може да даде лице кое: 

1) ја дало првата понуда за преземање; 
2) дејствува заеднички и поднело заедничка понуда со лицето од точката 1 на 

овој став и 
3) е овластено правно лице кое ја дало првата понуда за преземање во име и за 
сметка на лицата од точките 1 и 2 на овој став. 

 
Праг на успешност на конкурентската понуда 

 
Член 42 

(1) Преземачот може во конкурентската понуда да определи праг на успешност 

само доколку е определен праг на успешност во првата понуда за преземање и, 
до објавувањето на конкурентската понуда, истиот сé уште не е достигнат. 

(2) Прагот на успешност кој преземачот го определува во конкурентската понуда 
согласно со ставот (1) на овој член, не смее да го надмине прагот на успешност 
определен во првата понуда за преземање. 

 
Право на откажување од првата понуда за преземање 

 
Член 43 

Лицата кои до објавувањето на конкурентската понуда веќе ја прифатиле првата 

понуда за преземање имаат право да отстапат од писмената изјава за нејзино 
прифаќање и да ја прифатат конкурентската понуда. 
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Одбивање на дозвола за конкурентска понуда 
 

Член 44 
Комисијата може да одбие да издаде дозвола за конкурентската понуда ако 
утврди дека се работи за шпекулативна понуда за преземање чија единствена цел 

е промена на цената на хартиите од вредност на кои се однесува првата понуда 
за преземање. 

 
V. ПОВЛЕКУВАЊЕ И ИСХОД НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

Повлекување на понудата за преземање 
 

Член 45 
(1) По објавувањето на понудата за преземање и до истекот на рокот за нејзино 

прифаќање, преземачот може, ако тоа е предвидено во проспектот да ја повлече 
понудата и да отстапи од договорите кои биле склучени со прифаќањето на 
таквата понуда, ако друг преземач даде конкурентска понуда. 

(2) Преземачот е должен најдоцна во рок од еден работен ден да го објави 
повлекувањето на понудата за преземање. Повлекувањето има важност со денот 

на објавувањето. 
(3) Истовремено со објавување на повлекувањето на понудата за преземање, 
преземачот мора да ги извести Комисијата и овластениот депозитар. 

(4) Со денот на објавување на повлекувањето на понудата за преземање, 
договорите склучени со прифаќање на повлечената понуда се сметаат за 

раскинати. 
 

Исход на понудата за преземање 

 
Член 46 

(1) Понудата за преземање не е успешна (во натамошниот текст: неуспешна 
понуда за преземање) ако: 
1) преземачот ја повлече понудата согласно со членот 45 од овој закон; 

2) Комисијата ја поништи постапката во врска со понудата согласно со закон; 
3) настапат услови за раскинување од членот 17 од овој закон; 

4) преземачот во понудатa определил праг на успешност и тој праг не е достигнат 
или 
5) преземачот во рокот определен во членот 48 став (2) од овој закон не ја 

исполни обврската за депонирање на разликата во пари. 
(2) Доколку не настапи ниту една од околностите наведени во ставот (1) на овој 

член, понудата за преземање ќе се смета за успешна (во натамошниот текст: 
успешна понуда за преземање). 

 

Објавување на исходот од понудата за преземање 
 

Член 47 
(1) Преземачот е должен во рок од три дена од истекот на рокот за прифаќање на 
понудата за преземање да објави известување за нејзиниот исход, кое содржи: 

1) за секоj вид на хартии од вредност, кои се предмет на таа понуда: 
а) вкупен број на лица кои ја прифатиле понудата, 

б) вкупна количина на хартии од вредност кои се предмет на прифатената понуда 
и 

в) процентуално учество на хартиите од вредност од потточката б) на оваа точка 
во вкупниот број на издадени хартии од вредност; 
2) изјава дека понудата е успешна, односно неуспешна и 
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3) опис на причината за неуспех во случај кога се работи за неуспешна понуда за 
преземање. 

(2) Во случај на понудата со хартии за замена кога преземачот нуди акции за 
замена кои првпат ги издава и доколку до истекот на рокот за прифаќање на 
понудата за преземање во трговскиот регистар што се води во Централниот 

регистар на Република Македонија сé уште не е запишано зголемувањето на 
основната главнина, преземачот наместо изјавата од ставот (1) точка 2 на овој 

член, во известувањето наведува дека зголемувањето на основната главнина не е 
запишано. 
(3) Во рокот од ставот (1) на овој член преземачот е должен до Комисијата, 

овластениот депозитар и Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави: 
1) известување за исходот на понудата за преземање од ставот (1) на овој член; 

2) во случај на понудата со нови хартии од вредност за замена, освен акциите од 
ставот 

(2) на овој член, потврда од овластен депозитар дека издавачот на тие хартии од 
вредност ја исполнил обврската од членот 51 став (1) од овој закон и 
3) дозвола или согласност на надлежен орган согласно со членот 17 став (1) од 

овој закон или изјава од надлежниот орган дека таква дозвола или согласност не 
е издадена до истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање. 

(4) Во случаите од ставот (2) на овој член, преземачот е должен во рок од три 
дена од приемот на решението за упис на зголемувањето на основната главнина 
во трговски регистар да го објави зголемувањето на основната главнина и до 

Комисијата и Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави: 
1) решение за упис на зголемувањето на основната главнина во трговски 

регистар и 
2) потврда од овластен депозитар дека издавачот ги предал новите акции за 
замена за регистрирање согласно со членот 51 став (2) од овој закон. 

 
Депонирање на разликата во пари 

 
Член 48 

(1) Во случај на понуда за преземање од членот 14 став (7) од овој закон, 

овластениот депозитар го пресметува вкупниот паричен износ кој е потребен за 
исплата на разликата во пари на имателите на хартии од вредност кои ја 

прифатиле понудата за преземање и не располагаат со доволна количина хартии 
од вредност за да можат да ја прифатат вкупната цена во хартиите од вредност 
кои се нудат за замена. Овластениот депозитар го известува преземачот за 

висината на вкупниот паричен износ најдоцна во рок од три работни дена по 
приемот на известувањето од членот 47 став (1) од овој закон. 

(2) Преземачот го депонира паричниот износ од ставот (1) на овој член на 
посебна сметка во овластениот депозитар во рок од три работни дена по приемот 
на известувањето од ставот (1) на овој член. 

(3) Ако преземачот во рокот од ставот (2) на овој член не депонира соодветен 
паричен износ на посебна сметка во овластениот депозитар се смета дека 

понудата за преземање не успеала. 
(4) Овластениот депозитар ја известува Комисијата дека: 
1) паричниот износ е депониран во согласност со ставот (2) на овој член, 

наредниот работен ден од денот на депонирањето и 
2) паричниот износ не е депониран, наредниот работен ден од истекот на рокот 

за депонирање. 
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Решение за исход на понудата за преземање 
 

Член 49 
(1) Комисијата со решение ја утврдува успешноста, односно неуспешноста на 
понудата за преземање (во натамошниот текст: решение за исход на понудата за 

преземање), најдоцна во рок од три работни дена по приемот на известувањето 
за исходот на понудата од членот 47 став (3) точка 1 од овој закон, односно по 

приемот на решението за упис на зголемувањето на основната главнина во 
трговски регистар согласно со членот 47 став (4) точка 1 од овој закон. Во 
случаите кога постои разлика во цена согласно со членот 14 став 

(7) од овој закон, рокот од три дена се смета од денот кога овластениот 
депозитар ќе го достави известувањето од членот 48 став (4) од овој закон до 

Комисијата. 
(2) Комисијата го доставува решението за исход на понудата за преземање до 

преземачот, целното друштво, овластениот депозитар и овластената берза. 
(3) Преземачот е должен решението на Комисијата од ставот (1) на овој член да 
го објави на начин како што е објавена понудата за преземање. 

(4) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 
работни дена до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на 

хартии од вредност. 
(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага извршувањето на решението. 
 

Исполнување на обврските од успешната понуда за преземање 
 

Член 50 
(1) Ако понудата за преземање е успешна, овластениот депозитар е должен во 
рок од осум дена по приемот на решението од членот 49 од овој закон во име и за 

сметка на преземачот да ја исполни паричната обврска, односно обврската за 
пренесување на хартиите од вредност за замена од членот 15 став (1) точка 1 од 

овој закон на имателите на хартии од вредност, во согласност со договорите што 
биле склучени врз основа на нивното прифаќање на понудата за преземање. 
(2) Во случај на дополнителна понуда од членот 53 од овој закон, овластениот 

депозитар е должен во име и за сметка на преземачот да ги исполни паричните 
обврски кон имателите кои добиле дополнителна понуда, во рок од осум дена 

сметано од истекот на рокот за прифаќање на дополнителната понуда. 
 

Издавање и пренос на нови хартии од вредност за замена 

 
Член 51 

(1) Ако предмет на понудата за преземање се нови хартии од вредност за замена, 
преземачот е должен во рок од два работни дена од истекот на рокот за 
прифаќање на понудата за преземање да ги предаде новите хартии од вредност 

за регистрирање во овластениот депозитар. 
(2) Во случај кога предмет на понуда за преземање се нови акции и ако до 

истекот на рокот за нејзино прифаќање Централниот регистар на Република 
Македонија сé уште нема донесено решение за упис на зголемување на основната 
главнина во трговскиот регистар, рокот од ставот (1) на овој член почнува да 

тече од денот на приемот на тоа решение. 
Овластениот депозитар е должен во рок од осум дена од приемот на хартиите од 

вредност од ставот (1) на овој член да ги регистрира истите и да ги пренесе на 
сметките на прифаќачите на понудата. 

 
 
 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 21 

Пренос на хартиите од вредност 
 

Член 52 
Кога овластениот депозитар во име и за сметка на преземачот целосно ќе ги 
исполни обврските од членовите 50 и 51 од овој закон, ги пренесува хартиите од 

вредност од сметка на прифаќачите на понудата на сметка на хартиите од 
вредност на преземачот. 

 
Дополнителна понуда 

 

Член 53 
(1) Ако преземачот во алтернативната понуда понудил хартии од вредност за 

замена од членот 15 став (1) точка 2 од овој закон и се исполнил некој од 
условите за раскинување на обврската од членот 17 став (2) од овој закон, 

преземачот на сите иматели на хартии од вредност кои врз основа на понудата за 
преземање имале право да примат хартии од вредност за замена им понудува 
плаќање на цената во пари, освен доколку не се исполни условот за раскинување 

на обврската (во натамошниот текст: дополнителна понуда). 
(2) Дополнителната понуда преземачот е должен да ја испрати со препорачана 

пошта на сите иматели на хартии од вредност од ставот (1) на овој член, во рок 
од осум работни дена од настанување на некој од условите за раскинување од 
членот 17 став (2) од овој закон. 

(3) Имателите на хартии од вредност од ставот (1) на овој член може да ја 
прифатат дополнителната понуда во рок од осум работни дена по приемот на 

дополнителната понуда на која се применуваат одредбите од членовите 38 и 47 
од овој закон. 
 

Правни последици на неуспешна понуда за преземање 
 

Член 54 
(1) Ограничувањата на располагање со хартии од вредност кои биле резервирани 
во овластениот депозитар во врска со понудата за преземање престануваат, ако: 

1) понудата за преземање не успеала; 
2) понудата за преземање била отповикана; 

3) настанал некој од условите за раскинување од членот 17 став (1) од овој закон 
и 
4) во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда 

настанал некој од условите за раскинување од членот 17 став (2) од овој закон. 
(2) Во рок од 12 месеци од издавањето на решението на Комисијата од членот 49 

од овој закон понудувачот не смее да даде нови понуди за преземање и не смее 
да купува хартии од вредност на кои се однесувала понудата за преземање, 
доколку тие хартии од вредност, заедно со другите хартии од вредност кои веќе 

ги има, му обезбедуваат повеќе од 25% од хартиите од вредност кои 
обезбедуваат право на глас во случаите, доколку: 

1) понудата за преземање не успеала; 
2) понудата за преземање била отповикана; 
3) настанал некој од условите за раскинување од членот 17 став (1) од овој закон 

и 
4) во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда 

настанал некој од условите за раскинување од членот 17 став (2) од овој закон. 
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VI. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДЕЈСТВАТА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЦЕЛНОТО 
ДРУШТВО 

 
Ограничување на дејствувањето на целното друштво 

 

Член 55 
(1) Од објавувањето на намерата за преземање од членот 22 од овој закон до 

објавувањето на исходот на понудата за преземање согласно со членот 47 од овој 
закон, органот на управување на целното друштво не може без одлука на 
собрание на акционери да: 

1) ја зголеми основната главнина; 
2) презема дејства кои не спаѓаат во редовното работење на друштвото; 

3) презема дејства кои би можеле да го загрозат натамошното работење на 
друштвото; 

4) се стекне со сопствени акции или други сопствени хартии од вредност од кои 
произлегува право на замена или стекнување сопствени акции и 
5) изврши дејства чија единствена цел е да се спречи или отежни постапката и 

прифаќањето на понудата за преземање. 
(2) Правните дејства кои се преземени спротивно од ставот (1) на овој член, се 

ништовни. 
(3) Одлуките на органот на управување од ставот (1) на овој член кои се 
донесени пред објавување на намерата за преземање од членот 22 од овој закон, 

а не се во целост спроведени, потребно е пред нивното спроведување да бидат 
дополнително одобрени на собрание на акционери на целното друштво, освен ако 

се работи за одлуки кои спаѓаат во редовното работење на друштвото, а чие 
спроведување не ја отежнува или оневозможува понудата за преземање. 
(4) Одлуките на собранието на акционери од ставовите (1) и (3) на овој член се 

полноважни доколку се донесени со мнозинство од најмалку три четвртини од 
гласовите кои ја претставуваат основната главнина на друштвото во моментот на 

донесувањето на одлуката. 
 

VII. МЕРКИ 

 
Одбивање на налогот 

 
Член 56 

Овластеното правно лице е должно да го одбие или отстрани налогот за купување 

или продажба на хартии од вредност, ако знаел или би можел да знае дека 
извршувањето на налогот е спротивно на овој закон. 

 
Мерки во случај на стекнување на акции спротивно од овој закон 

 

Член 57 
(1) Во случај на стекнување на акции спротивно на одредбите од овој закон, 

Комисијата донесува решение со кое утврдува дека на лицето кое ги стекнало тие 
акции, истите не му носат право на глас и право на дивиденда. 
(2) Со решението од ставот (1) на овој член Комисијата го задолжува лицето кое 

стекнало акции спротивно на одредбите од овој закон да ги продаде акциите кои 
го надминуваат контролниот или дополнителниот праг за преземање во рок кој не 

може да биде подолг од шест месеци од денот на правосилноста на решението од 
ставот (1) на овој член, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата 

на акциите ќе ја спроведе Комисијата. 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 23 

(3) Против решението на Комисијата од ставот (1) на овој член може да се изјави 
жалба до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 

вредност во рок од 15 работни дена од денот на приемот на истото. 
(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага извршувањето на решението, 
освен во делот на продажбата на акциите. 

(5) Со решението од ставот (1) на овој член, Комисијата истовремено издава и 
решение до Централниот депозитар за хартии од вредност за упис на 

ограничувањата од ставот (1) на овој член. 
(6) Лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член 
не може да ги понуди акциите на продажба по цена повисока од пазарната. 

(7) Доколку лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на 
овој член ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член, истите 

се префрлаат на новиот сопственик без ограничувања. 
(8) Лицето кое ги продало акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член, 

може да даде понуда за преземање доколку го исполнува условот од членот 9 од 
овој закон. 
(9) Лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член и 

доколку не ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член, не 
може да дава понуда за преземање. Забраната за давање понуда за преземање 

важи и во период од 12 месеци по продажба на акциите од страна на Комисијата. 
(10) Доколку во периодот по донесувањето на решението од ставот (1) на овој 
член до продажбата на акциите друштвото исплатило дивиденда на останатите 

акционери, дивидендата за акционерот за кој со решението од ставот (1) на овој 
член е утврдено дека нема право на исплата дивиденда, се распределува во 

општата резерва на друштвото. 
(11) Доколку лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на 
овој член не ги продаде акциите во рокот од ставот (2) на овој член, наредниот 

ден од истекот на рокот Комисијата издава решение до Централниот депозитар за 
хартии од вредност за упис на забрана за располагање со тие акции. 

 
Продажба на акции од страна на Комисијата 

 

Член 58 
(1) Продажбата на акциите на кои е запишана забрана за располагање согласно 

со членот 57 став (11) од овој закон ја спроведува лице овластено од Комисијата, 
по пат на јавна берзанска аукција, согласно со правилата на овластена берза 
одобрени од Комисијата. 

(2) Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок од осум дена од истекот на 
рокот од членот 57 став (2) 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 весници и на интернет страницата на 
Комисијата. 

(3) Во објавата од ставовите (2) и (8) на овој член лицето од ставот (1) на овој 
член ги наведува: 

1) почетната цена по која ќе се понудат акциите за продажба на датумот на кој ќе 
се одржи првата јавна берзанска аукција; 
2) датумот/датумите на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции; 

3) условите потребни за стекнување со својство акционер и рок за доставување 
на дозвола или согласност од надлежен орган за стекнување со акции, доколку е 

потребно исполнување на посебни услови, односно добивање на согласност или 
дозвола и 

4) обврска за поднесување до Комисијата писмена изјава од заинтересираните 
лица дека ќе ги уплатат средствата за купување на акциите и рок за поднесување 
на изјавата. 
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(4) На јавната берзанска аукција можат да учествуваат само лица кои до 
Комисијата поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата за купување на 

акции. Во случаите кога се продаваат акции за чие стекнување е потребна 
претходна дозвола или согласност од надлежен орган, на јавната берзанска 
аукција можат да учествуваат само лица кои заедно со писмена изјава дека ќе ги 

уплатат средствата за купување на акции до Комисијата доставиле и претходна 
дозвола или согласност издадена од надлежен орган согласно со закон. 

(5) По барањето за издавање на согласност за стекнување акции со 
квалификувано учество, надлежните органи од ставот (4) на овој член одлучуваат 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

(6) Почетната цена по која ќе се понудат акциите за продажба е: 
1) просек на официјална дневна просечна цена на акциите во последните 12 

месеци пред денот на донесувањето на решението од членот 57 став (1) од овој 
закон или 

2) книговодствената вредност на акциите, доколку во последните 12 месеци пред 
денот на донесувањето на решението од членот 57 став (1) од овој закон немало 
трансакции со акциите на друштвото, при што под трансакции со акции не се 

подразбира блок трансакција и нетрговски пренос на акции. 
(7) Доколку во рамките на една објава е предвидено одржување на повеќе јавни 

берзански аукции, на секоја следна јавна берзанска аукција, акциите се нудат по 
цена која е за 10% пониска од цената по која биле понудени за продажба на 
претходната јавна берзанска аукција. 

(8) Доколку јавните берзански аукции не се одржат, или доколку по одржувањето 
и на една или повеќе објавени јавни берзански аукции останат непродадени 

акции, лицето од ставот (1) на овој член е должно да изврши повторна објава на 
една или повеќе јавни берзански аукции, во период од најмногу 30 дена од: 
1) последната одржана јавна берзанска аукција или 

2) датумот на кој лицето од ставот (1) на овој член ја известило овластената 
берза дека аукцијата/аукциите не се одржале. 

(9) На секоја наредна објава на една или повеќе јавни берзански аукции, 
почетната цена на акциите е за 10% пониска од: 
1) цената од последната одржана јавна берзанска аукција или 

2) почетната цена од првата аукција од претходната објава, доколку јавните 
берзански аукции од претходната објава не се одржани. 

(10) Почетната цена од ставот (9) на овој член не може да биде пониска од 50% 
од просекот на официјалната дневна просечна цена на акциите утврдена во 
последните три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција. 

Доколку во последните три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска 
аукција немало трансакции со акциите на друштвото, при што под трансакции со 

акции не се подразбира блок трансакција и нетрговски пренос на акции, 
почетната цена од ставот (9) на овој член не може да биде пониска од 50% од 
книговодствената вредност на акциите. 

(11) Средствата од продажба на акциите, намалени за трошоците за 
организирање и спроведување на јавната берзанска аукција, му припаѓаат на 

акционерот од членот 57 став (1) од овој закон. 
(12) Лицето од ставот (1) на овој член го потпишува налогот за продажба на 
акциите на јавната берзанска аукција. 

(13) Комисијата во рок од два дена од денот на престанување на причините за 
уписот на ограничувањето, односно забраната од членот 57 ставови (10) и (11) 

од овој закон го известува Централниот депозитар за хартии од вредност да го 
брише ограничувањето, односно забраната. 
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VIII. КОНТРОЛА ВРЗ ТЕКОТ НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
 

Надлежност на Комисијата за контрола врз текот на понудата за 
преземање 

 

Член 59 
(1) Комисијата врши контрола на спроведувањето на понудата за преземање. 

(2) Вработените во Комисијата се должни сите податоци и информации кои ги 
дознале при вршење на контролата да ги користат во рамките на своите 
надлежности и да ги чуваат како деловна тајна. 

(3) Комисијата и регулаторите на пазарите на хартии од вредност на други земји 
соработуваат и меѓусебно разменуваат информации. 

 
Утврдување на неправилности 

 
Член 60 

(1) Ако Комисијата при спроведување на контролата од членот 59 од овој закон 

утврди неправилности во текот на понудата за преземање кои можат да бидат 
отстранети, со решение му наложува на преземачот, банката, односно 

брокерската куќа која ја дала понудата во име и за сметка на преземачот или 
целното друштво, да ги отстрани истите. 
(2) Во решението од ставот (1) на овој член Комисијата определува рок за 

отстранување на неправилностите кој не смее да биде подолг од пет календарски 
дена од денот на прием на решението. 

(3) Лицата од ставот (1) на овој член се должни на Комисијата да и достават 
извештај за преземените мерки за отстранување на неправилностите и да 
приложат документи и докази дека утврдените неправилности се отстранети. 

(4) Во периодот од донесувањето на решението од ставот (1) на овој член до 
истекот на рокот за отстранување на неправилностите, прифаќањето или 

одбивањето на понудата за преземање од страна на имателите на хартии од 
вредност на кои се однесува понудата, не произведува правно дејство. Во тој 
период не тече рокот за прифаќање на понудата за преземање. 

(5) Доколку преземачот не ги отстрани неправилностите во утврдениот рок, 
односно доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, 

Комисијата со решение ја запира постапката на понудата за преземање. 
(6) Против решенијата од ставовите (1) и (5) на овој член може да се изјави 
жалба во рок од 15 работни дена до Комисијата за решавање на жалби од областа 

на пазарот на хартии од вредност. 
(7) Жалбата од ставот (6) на овој член не го одлага извршувањето на решението. 

 
Доставување на информации на Комисијата 

 

Член 61 
Овластеното правно лице и овластениот депозитар, за времетраењето на 

понудата за преземање во рокот за прифаќање на понудата од членот 30 од овој 
закон, на барање на Комисијата, ги доставуваат сите информации кои им се на 
располагање и кои се потребни за контрола над извршување на понудата за 

преземање. 
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Тековно известување на Комисијата 
 

Член 62 
Лицата кои на денот на објавувањето на понудата за преземање во согласност со 
членот 28 од овој закон имаат во сопственост над 10% хартии од вредност кои 

обезбедуваат право на глас или од кои произлегува право на замена или 
стекнување хартии од вредност кои му обезбедуваат право на глас на издавачот 

на хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање, односно кои 
подоцна ќе добијат такво учество во тие хартии од вредност, за тоа ја 
известуваат Комисијата во рок од три дена по објавувањето, односно 

стекнувањето на тие хартии од вредност и мораат тековно да ја известуваат 
Комисијата за секое натамошно стекнување со тие хартии од вредност, како и за 

цената по која ги стекнале хартиите од вредност. 
 

IX. ПОСЕБЕН ТРЕТМАН НА МАЛЦИНСКИТЕ АКЦИОНЕРИ 
 

Принудна продажба 

 
Член 63 

(1) Доколку преземачот во постапката за преземање се стекнал со најмалку 95% 
од хартиите од вредност на целното друштво, тој има право да ги купи и хартиите 
од вредност на останатите акционери коишто не ја прифатиле понудата за 

преземање. 
(2) Купувањето на хартии од вредност од ставот (1) на овој член се врши под 

условите определени во понудата за преземање, односно во последната 
променета понуда за преземање. 
(3) Преземачот кој сака да го искористи правото од ставот (1) на овој член е 

должен до овластениот депозитар да поднесе барање за принудна продажба на 
хартиите од вредност на акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање 

во кое ги наведува условите за купување на хартиите од вредност и да изврши 
уплата на паричниот износ потребен за откуп на хартиите од вредност на посебна 
сметка на овластениот депозитар. 

(4) Овластениот депозитар 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 хартиите од 
вредност врз основа на принудната продажба. 
(5) Преземачот може да го поднесе барањето од ставот (3) на овој член во рок не 

подолг од 90 дена од денот кога согласно со членот 49 став (3) од овој закон го 
објавил решението на Комисијата за успешност на понудата за преземање во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
(6) Преземачот го објавува барањето од ставот (3) на овој член. 
(7) Без оглед на начинот на плаќање определен во понудата за преземање, во 

барањето од ставот (3) на овој член како една од алтернативите за плаќање на 
хартиите од вредност, преземачот мора да понуди плаќање на цената на хартиите 

од вредност во готово. 
(8) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на 
паричните обврски по основ на принудната продажба, соодветно се применуваат 

одредбите од членовите 50, 51 и 52 од овој закон, при што роковите за 
исполнување на обврските течат по истекот на рокот од ставот (5) на овој член. 

(9) Трошоците за реализација на принудната продажба паѓаат на товар на 
преземачот. 

(10) Принудната продажба од ставот (2) на овој член се спроведува како 
нетрговски пренос во овластениот депозитар и на ваквата продажба не важат 
одредбите од членот 72 став (2) од Законот за хартии од вредност. 
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Принудно купување 
 

Член 64 
(1) Доколку преземачот во постапката за преземање се стекнал со најмалку 95% 
од хартиите од вредност на целното друштво, тој има обврска да ги купи и 

хартиите од вредност на останатите акционери кои не ја прифатиле понудата за 
преземање. 

(2) За преземачот се создава обврската од ставот (1) на овој член само доколку 
акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање ќе поднесат барање за 
принудно купување до овластениот депозитар. 

(3) Купување согласно со ставот (2) на овој член се врши под условите 
определени во понудата за преземање, односно во последната променета понуда 

за преземање. 
(4) Акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање можат да поднесат 

барање за принудно купување до овластениот депозитар во рок не подолг од 90 
дена од денот на објавувањето на решението на Комисијата за успешност на 
понудата за преземање во „Службен весник на Република Македонија“. Со 

барањето акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање поднесуваат и 
писмена изјава согласно со членот 38 од овој закон. 

(5) Преземачот од ставот (1) на овој член е должен по завршувањето на 
постапката за преземање во овластениот депозитар да го депонира паричниот 
износ потребен за откуп на преостанатите хартиите од вредност со право на глас 

и да не го подигнува до истекот на рокот од ставот (4) на овој член или да 
обезбеди банкарска гаранција во согласност со членот 34 став (4) од овој закон. 

(6) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на 
паричните обврски по основ на принудното купување, соодветно се применуваат 
одредбите од членовите 50, 51 и 52 од овој закон, при што роковите за 

исполнување на обврските течат по истекот на рокот од ставот (4) на овој член. 
(7) Трошоците за реализација на принудното купување паѓаат на товар на 

преземачот. 
(8) Принудната продажба од ставот (2) на овој член се спроведува како 
нетрговски пренос во овластениот депозитар и на ваквата продажба не важат 

одредбите од членот 72 став (2) од Законот за хартии од вредност. 
 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Давање на невистинити информации и давање противзаконска 

конкурентска понуда 
 

Член 65 
(1) Тој којшто при преземање на акционерско друштво даде или наведе 
невистинити информации во проспектот или даде конкурентска понуда за 

преземање спротивно на одредбите на овој закон и со тоа наведе едно или 
повеќе лица да купуваат или продаваат хартии од вредност, ќе се казни со затвор 

до три години. 
(2) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна. 
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, додека на правното лице од ставот 
(2) на овој член 

забрана за вршење на дејност, под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик. 
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Предизвикување на штета при откуп на акционерско друштво 
 

Член 66 
(1) Лице кое при преземање на акционерско друштво, како овластено правно 
лице, не одбие барање или друго дејствие со хартии од вредност, за кое знае или 

можело да знае дека ќе оштети едно или повеќе лица учесници во постапката на 
преземање, или дека поради извршување на барањето или друго дејствие ќе 

дојде до кршење на овој закон, ќе се казни со казна затвор до три години. 
(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна. 
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, додека на правното лице од ставот 
(2) на овој член забрана за вршење на дејност, под услови определени со членот 

38-б од Кривичниот законик. 
 

XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Прекршочен орган 

 
Член 67 

За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува Комисијата за хартии од вредност согласно со одредбите од 
Законот за хартии од вредност. 

 
Порамнување и платен налог 

 
Член 68 

(1) За прекршоците утврдени во овој закон овластените лица за спроведување на 

контрола од страна на Комисијата, при констатирање на прекршокот, се должни 
на сторителот на прекршокот да му предложат постапка на порамнување, пред да 

го поднесат барањето за прекршочна постапка. 
(2) Постапката за порамнување е задолжителна. 
(3) Доколку овластеното лице од ставот (1) на овој член констатира прекршок, е 

должно да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на 
дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, 

местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата 
затекнати на самото место. 
(4)Ако сторителот на прекршокот го признае прекршокот, овластеното лице од 

ставот (1) на овој член веднаш му издава платен налог и тоа дополнително го 
забележува во записникот од ставот (3) на овој член. 

(5)Овластеното лице од ставот (1) на овој член е должно да му понуди на 
сторителот на прекршокот да го потпише записникот. 
(6) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од 

денот на приемот на платниот налог, ќе плати само половина од глобата. 
(7) Во постапката која ќе заврши со издавање на платен налог не се плаќаат 

трошоци на постапката. 
(8) По истекот на рокот од осум дена предвиден за плаќање на платниот налог, во 
случај да не е платен налогот, овластеното лице од страна на Комисијата за 

хартии од вредност поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до 
Прекршочната комисија при Комисијата за хартии од вредност. 

(9) За спроведените постапки за порамнување, овластеното лице од ставот (1) на 
овој член е должно да води посебна евиденција. 
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Член 69 
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице - преземач, ако: 
1) не даде понуда за преземање во случаите од членовите 9 ставови (2) и (3) и 
12 став (1) од овој закон; 

2) во понудата за преземање понуди плаќање на хартиите од вредност спротивно 
на членот 13 од овој закон; 

3) во понудата за преземање цената или односот за замена на хартиите од 
вредност ја определи спротивно на членот 14 ставови (1), (2), (3), (4) и (6) од 
овој закон; 

4) не понуди исплаќање на разликата во цена согласно со членот 14 став (7) од 
овој закон; 

5) во понудата за преземање понуди хартии од вредност за замена спротивно на 
членот 15 став (1) од овој закон; 

6) понудата за преземање не ги содржи суштинските елементи утврдени со 
членот 16 од овој закон; 
7) понудата за преземање не содржи задолжителни услови за раскинување 

согласно со членот 17 од овој закон; 
8) исполнувањето на условот не го објави во рокот утврден во членот 18 став (2) 

од овој закон; 
9) проспектот не ги содржи податоците утврдени со членот 26 од овој закон; 
10) во проспектот се наведени невистинити информации и податоци, односно не 

се наведни значајни информации согласно со членот 27 ставови (1) и (2) од овој 
закон; 

11) даде понуда за преземање без да добие дозвола од Комисијата согласно со 
членот 31 став (1) од овој закон; 
12) не склучи договор за вршење на услуги во постапката на преземање пред 

објавувањето на понудата за преземање согласно со членот 33 од овој закон; 
13) пред објавувањето на понудата за преземање, не го депонира паричниот 

износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се однесува 
понудата за преземање на посебна сметка на овластениот депозитар или не 
обезбеди банкарска гаранција согласно со членот 34 од овој закон; 

14) не даде налог на овластениот депозитар за резервирање на хартии од 
вредност за замена согласно со членот 35 од овој закон; 

15) купува хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање, 
спротивно на членот 36 од овој закон; 
16) даде конкурентска понуда за преземање спротивно на одредбите од членот 

40 од овој закон; 
17) за повлeкување на понудата за преземање не ja извести Комисијата согласно 

со одредбите од членот 45 став (3) од овој закон; 
18) не депонира средства согласно со членот 48 од овој закон; 
19) во рокот утврден со членот 50 од овој закон не ја исполни паричната обврска, 

односно обврската за пренесување на хартиите од вредност за замена од членот 
15 став (1) точка 1 од овој закон, на имателите на хартии од вредност; 

20) дополнителната понуда не ја испрати на начинот и во рокот утврден со 
членот 53 став (2) од овој закон; 
21) не достави до Комисијата извештај, документи и докази за отстранување на 

утврдените неправилности согласно со членот 60 став (3) од овој закон; 
22) не ги купи акциите на останатите акционери кои не ја прифатиле понудата за 

преземање, доколку поднесат барање за принудно купување согласно со членот 
64 став (1) од овој закон и 

23) по завршување на постапката за преземање не го депонира паричниот износ 
потребен за откуп на преостанатите акции со право на глас или не обезбеди 
банкарска гаранција согласно со членот 64 став (5) од овој закон. 
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(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на 

овој член. 
(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на физичко лице - преземач за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

 
Член 70 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице - преземач, ако: 
1) за својата намера за преземање не ги извести Комисијата, органот на 

управување на целното друштво, Комисијата за заштита на конкуренција и 
вработените во целното друштво и не ја објави истата согласно со членот 22 од 

овој закон; 
2) има намера да изврши преземање, а за тоа не даде изјава за намера за 

преземање до Комисијата и не ја објави истата согласно со членот 24 од овој 
закон; 
3) не ги објави проспектот и понудата за преземање, односно не ги достави 

согласно со членот 28 ставови (1), (2) и (4) од овој закон; 
4) при измена на понудата за преземање, постапува спротивно на членот 29 од 

овој закон; 
5) не го дефинира рокот за прифаќање на понудата за преземање согласно со 
членот 30 од овој закон; 

6) не го објави известувањето за исходот на понудата за преземање согласно со 
членот 47 став (1) од овој закон; 

7) не ги извести Комисијата, овластениот депозитар и Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на начин определен со членот 47 став (3) од овој закон; 
8) не го објавил решението од членот 49 од овој закон за исход на понудата за 

преземање согласно со одредбите од овој закон; 
9) во рокот утврден со членот 51 став (1) од овој закон, не ги предаде новите 

хартии од вредност за замена за регистрирање во овластен депозитар и 
10) не им понуди на имателите на хартии од вредност плаќање на цената во пари 
во согласност со членот 53 став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на 

овој член. 
(3) Глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на физичко лице - преземач за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

 
Член 71 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на целното друштво, ако: 
1) не ја извести Комисијата за постоење на определени договори или преговори 

со преземачот согласно со членот 23 од овој закон; 
2) не го објави мислењето во врска со понудата за преземање согласно со членот 

32 став (1) од овој закон; 
3) не ги извести претставниците на вработените или вработените во друштвото во 
врска со понудата за преземање согласно со членот 32 став (3) од овој закон; 

4) не го приложи мислењето од претставниците на вработените, односно од 
вработените во друштвото, кон своето мислење согласно со членот 32 став (4) од 

овој закон и 
5) не достави до Комисијата извештај, документи и докази за отстранување на 

утврдените неправилности согласно со членот 60 став (3) од овој закон. 
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(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на 

овој член. 
 

Член 72 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на целното друштво, ако: 

1) за намерата за преземање не ги извести претставниците на вработените, а ако 
такви нема тогаш вработените во целното друштво согласно со членот 22 став (2) 
од овој закон; 

2) не даде изјава дали е запознаен со планираната понуда за преземање до 
Комисијата за хартии од вредност и не ја објави изјавата согласно со членот 24 

од овој закон и 
3) не достави примерок од проспектот согласно со членот 28 став (4) од овој 

закон. 
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на 

овој член. 
 

Член 73 
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластено правно лице, ако: 

1) не одбие или не го отстрани налогот за купување или продажба на хартии од 
вредност согласно со одредбите на членот 56 од овој закон; 

2) не достави до Комисијата извештај, документи и докази за отстранување на 
утврдените неправилности согласно со членот 60 став (3) од овој закон и 
3) за времетраење на понудата за преземање на барање на Комисијата не ги 

доставува сите информации кои му се на располагање и кои се потребни за 
контрола над извршување на понудата за преземање согласно со членот 61 од 

овој закон. 
(2) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластено правно лице, ако не обезбеди проспект 

согласно со членот 28 став (3) од овој закон. 
(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на овластен депозитар, ако: 
1) не ја извести Комисијата согласно со членот 48 став (4) од овој закон; 
2) во рокот утврден со членот 50 од овој закон не ја исполни паричната обврска 

односно обврската за пренесување на хартиите од вредност за замена од членот 
15 став (1) точка 1 од овој закон на имателите на хартии од вредност; 

3) во рокот утврден со членот 51 став (2) од овој закон не ги регистрира хартиите 
од вредност и не ги пренесе на сметките на прифаќачите на понудата и 
4) за времетраење на понудата за преземање на барање на Комисијата не ги 

доставува сите информации кои му се на располагање и кои се потребни за 
контрола над извршување на понудата за преземање согласно со членот 61 од 

овој закон. 
(4) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставовите (1) 

и (3) на овој член. 
(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (2) на 
овој член. 
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Член 74 
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на лице, ако не ја известува Комисијата во врска со 
стекнувањето со хартии од вредност согласно со членот 62 од овој закон. 
 

Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка 
 

Член 75 
(1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води по истекот на три 
години од денот кога е сторен прекршокот. 

(2) Застарувањето на прекршочното гонење започнува од денот кога е сторен 
прекршокот. 

(3) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема 
заради гонење на сторителот на прекршокот. 

(4) Застарувањето се прекинува и кога сторителот во времето додека тече рокот 
на застареноста стори, исто така, тежок или потежок прекршок. 
(5) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече. 

(6) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај по истекот на 
шест години од денот кога е сторен прекршокот. 

 
Застареност на извршувањето на прекршочните санкции 

 

Член 76 
(1) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на 

правосилноста на одлуката за прекршокот помине една година. 
(2) Застарувањето на извршување на прекршочната санкција започнува да тече 
од денот кога одлуката за прекршокот станала правосилна. 

(3) Застарувањето не тече за времето за кое извршувањето не може да се 
преземе според закон. 

(4) Застарувањето се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се 
презема заради извршување на прекршочната санкција. 
(5) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече. 

(6) Застареност на прекршочната санкција настанува во секој случај по истекот 
на две години од денот на правосилноста на одлуката за прекршокот. 

 
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 77 
(1) Постапките за преземање на акционерски друштва кои се започнати до денот 

на влегувањето во сила на овој закон, а за кои преземачот сé уште нема добиено 
дозвола од Комисијата, ќе продолжат согласно со одредбите од Законот за 
преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република 

Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11). 
(2) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички кај кои настанала обврска за 

давање на понуда за преземање согласно со одредбите од Законот за преземање 
на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 
4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11), а кои до денот на влегувањето во сила 

на овој закон сé уште немаат поднесено барање до Комисијата за добивање на 
дозвола за понуда за преземање, се должни во рок од 60 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон да дадат понуда за преземање под услови и на 
начин определени со овој закон. 

(3) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички и кои до денот на влегувањето 
во сила на овој закон се стекнале со хартии од вредност од целното друштво врз 
основа на успешно спроведена понуда за преземање, а кои им обезбедуваат 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 33 

повеќе од 25%, а помалку од 75% хартии од вредност од целното друштво, за 
дополнително стекнување со 5% хартии од вредност во рок од две години, се 

должни да дадат понуда за преземање под услови и на начин определени со овој 
закон. 
(4) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички кои до денот на влегувањето 

во сила на овој закон се стекнале со повеќе од 25%, а помалку од 75% хартии од 
вредност од целното друштво, а согласно со Законот за преземање на 

акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 
37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11) немале обврска да дадат понуда за преземање, 
може дополнително да се стекнат со хартии од вредност само доколку дадат 

понуда за преземање под услови и на начин определени со овој закон. 
(5) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички кои до денот на влегувањето 

во сила на овој закон се стекнале со хартии од вредност од целното друштво кои 
им обезбедуваат повеќе од 75% хартии од вредност од целното друштво, немаат 

обврска да дадат понуда за преземање. 
(6) Доколку лице, односно лица кои дејствуваат заеднички не постапат на 
начинот и во роковите утврдени со ставовите (2), (3) и (4) на овој член, 

Комисијата ќе преземе мерки согласно со членовите 57 и 58 од овој закон. 
 

Член 78 
На лицата на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон им се 
ограничени правата согласно со членот 55 став (1) од Законот за преземање на 

акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 
37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11) и кои до денот на влегувањето во сила на овој 

закон не ги продале акциите, Комисијата ќе донесе решение во кое, согласно со 
членот 57 став (2) од овој закон ќе определи рок во кој треба да ги продадат 
акциите, а доколку во тој рок не ги продадат, во тој случај продажбата на 

акциите ќе ја спроведе Комисијата согласно со членовите 57 и 58 од овој закон. 
 

Член 79 
(1) Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот (1) на овој член ќе 
се применуваат постојните прописи. 

 
Член 80 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за 

преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република 
Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11).  

 
Член 81 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


