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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТЕЧАЈ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година

Член 1
Во Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006,
126/2006 и 84/2007), во членот 23 став 5 зборот “пет“ се заменува со зборот
“три“, а зборот “десет“ се заменува со зборот “пет“.
Член 2
Во членот 34 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Стечајниот управник ги внесува сите промени и одлуки донесени
од
органите на стечајната постапка
во регистарот за е-стечај кој се води во
Централниот регистар.
(6) Министерот за економија ќе ги пропише формата, содржината и начинот на
водење на регистарот на е-стечај.“
Член 3
Во членот 36 став (1) по точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат:
„5) не направил задоволителен напредок и по истекот од шест месеци од денот на
отворањето на стечајната постапка, освен ако одолжувањето не е под негова
контрола;
6) не поднел предлог за заклучување на стечајната постапка и по истекот на 18
месеци од денот на отворањето на стечајна постапка, односно од денот на
неговото именување за стечаен управник;“.
Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Член 4
Во членот 51 став (9) точките 2) и 3) се бришат.
Член 5
Во членот 292 ставот (1) се менува и гласи:
„Стечајните управници задолжително за секоја година плаќаат годишна
членарина во износ од една просечна плата исплатена во Републиката, а
друштвото стечаен управниктри просечни плати исплатени во Републиката во
претходната година.“
Член 6
Во членот 355 став (1) износите „3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите
„1.000 до2.000“.
Во ставот 2 износите „1.500 до 3.000“ се заменуваат со износите „1.000 до 2.000“.
Член 7
Во членот 356 став 1 износите „1.000 до 2.000“ се заменуваат со износите „500
дo 1.500“.
Во ставот (2) износите „500 до 1.000“ се заменуваат со износите „300 до 500“.
Член 8
По членот 356 се додава нов член 356-а, кој гласи:
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„Член 356-а
Глоба од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му
изрече за прекршок на стечајниот управник кој нема да внесува или неажурно ќе
ги внесува доставува потребните податоци од членот 34 став (5) на овој закон.“
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
весник на Република Македонија“.

во „Службен
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