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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за приватизација на државниот
капитал,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25
септември 2012 година.

Бр. 07- 4042/1
25 септември 2012 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ
КАПИТАЛ

Член 1
Во Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република

Македонија“ број 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 и 74/2005), по членот 9 се додава нов член
9-а, кој гласи:

„Член 9-а
Во постапката на приватизација на државен капитал по пат на јавен повик продавачот

може да пропише можност избраниот најповолен понудувач   да основа друштво за
посебна намена (ДПН) кое може да учествува единствено во реализација на договорот за
купопродажба на акции, односно удели. Доколку најповолниот понудувач одлучи да
основа ДПН, продавачот може да го склучи договорот за купопродажба со ДПН.

Продавачот во јавниот повик, како и во тендерската документација задолжително
однапред треба да ја определи можноста правното лице или конзорциумот, кој е избран за
најповолен понудувач, да основа ДПН со седиште во Република Македонија кое ќе го
склучи договорот за купопродажба на акции, односно удели.

Договорот за купопродажба на акции или удели не ма да биде склучен доколку не се
достави банкарската гаранција со која се гарантира исплата на договорните казни која
била објавена во јавниот повик и без оглед дали договорот ќе го склучи понудувачот или за
таа цел основаното ДПН.
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Банкарската гаранција со која се гарантира исплатата на договорните казни треба да
биде безусловна, неотповиклива, наплатлива на прв повик и издадена од банка со седиште
во Република Македонија или од банка со седиште надвор од Република Македонија.“

Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал.

Член  3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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