Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на
Собранието на Република Македонија, издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна
сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 март
2004 година.
Бр. 07-1314/1
24 март 2004 година
Скопје

Вршител на функцијата
Претседател
на Република Македонија,
Претседателот на Собранието
на Република Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со овој закон се уредува преобразбата на Електростопанство на Македонија - Акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост (во понатамошниот текст: АД Електростопанство на Македонија).
Член 2
Под преобразба, во смисла на овој закон,се подразбира реструктуирање и приватизација на АД Електростопансво на Македонија на начин и под услови утврдени со овој закон.
Член 3
Одредбите од Законот за трговски друштва соодветно ќе се применуваат врз реструктуирањето на АД Електростопанство на Македонија, ако со овој закон поинаку не е уредено.
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Член 4
Реструктуирањето на АД Електростопанство на Македонија ќе се изврши согласно со
одлука на Владата на Република Македонија за поделба на друштвото во две акционерски
друштва, и тоа:
- Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, со скратено име АД
ЕСМ и
- Оператор на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост, со скратено име АД МЕПСО.
Реструктуирањето од ставот 1 на овој член го опфаќа и основањето на трговски друштва од страна на друштвата од ставот 1 на овој член.
Член 5
Во постапката за реструктуирање средствата, вработените, правата и обврските на АД
Електростопансво на Македонија ќе се поделат согласно со планот за поделба, и тоа:
а) средствата, вработените, правата и обврските поврзани со дејноста производство и
дистрибуција на електрична енергија ќе се пренесат на АД ЕСМ и
б) средствата, вработените, правата и обврските поврзани со дејноста за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем ќе се пренесат на АД
МЕПСО.
Член 6
Реструктуирањето на АД Електростопанство на Македонија не може да биде на штета
на побарувањата на трети лица кон АД Електростопанство на Македонија по било која
правна основа.
Член 7
Приватизацијата на АД ЕСМ и/или на друштвата основани од него може да се изврши
преку продажба на дел или на сите акции на АД ЕСМ и/или на друштвата основани од него, во една или повеќе трансакции на инвеститор, и тоа:
- преку склучување на договор за продажба на малцински пакет на акции со меѓународни финансиски институции,
- преку тендер во кој е вклучена претквалификација, на начин и по постапка што ги
пропишува Владата на Република Македонија и/или
- на друг начин утврден со закон.
Под инвеститор, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира (а) било кое домашно
или странско правно лице и (б) меѓународна финансиска институција чиј капитал е во
сопственост на повеќе суверени држави и во чии основачки акти се јавува и Република
Македонија како земја членка.
Приватизацијата на АД ЕСМ и/или на друштвата основани од него може да вклучи
и пренос на акции, бесплатно или по повластена цена, од основната главнина на АД
ЕСМ и/или на друштвата основани од него на лицата кои до 31 декември 2003 година
биле во работен однос во АД Електростопанство на Македонија. Владата на Република Македонија со одлука ќе го утврди процентот, начинот, условите и критериумите за распределба на акциите од овој став.
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Член 8
Реструктуирањето на АД Електростопанство на Македонија и приватизацијата на АД
ЕСМ и/или на друштвата основани од него се врши врз основа на претходно донесена одлука, односно други акти сврзани со процесот на преобразбата од страна на Владата на
Република Македонија, засновани на начелата на транспарентност, недискриминираност,
објективност и согласно со пазарните услови.
Член 9
Правата на АД Електростопанство на Македонија, дозволите, одобренијата и другите
акти сврзани со вршењето на дејноста по реструктуирањето на АД Електростопанство на
Македонија се пренесуваат на друштвата од членот 4 на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија".
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