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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТЕЧАЈ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.79 од 31.05.2013 година

Член 1
Во Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број
34/2006,126/2006, 84/2007 и 47/11), во членот 2 став (1) точка 29 зборот во
заградата „неликвидност“ се заменува со зборот „инсолвентност“.
Член 2
Во членот 5 став (1) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: “односно му претстои идна неспособност за плаќање.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Идна неспособност за плаќање постои ако должникот направи веројатно дека
своите постоечки парични обврски нема да може да ги исполни по нивното
пристигнување.“
Член 3
Во членот 10 ставот (3) се менува и гласи:
,,По исклучок од ставот (1) на овој член, одлуките за објавување на повик за
одржување на собранијата на доверители, известувањето за вршење на увид во
табелата за утврдени и оспорени побарувања, како и известувањето за вршење
увид во планот за конечна распределба на стечајната маса, се објавува и на веб
страницата на Централниот регистар преку системот на e-стечај и во еден од
трите најтиражни дневни весници во претходната година кои се дистрибуираат на
територијата на целата територија на Република Македонија.“
Член 4
Членот 12 се менува и гласи:
“(1) Против решение на стечајниот судија може да се изјави жалба до
апелациониот суд, преку надлежниот основeн суд во рок од осум дена, кога тоа е
определено со овој закон.
(2) По приемот на жалбата ненавремената, недозволената или нецелосната
жалба, како и жалбата за која не е платена судска такса со решение, ќе се отфли.
Стечајниот судија првиот работен ден по приемот на жалбата предметот, со сите
списи, го доставува до апелациониот суд. Поднесената жалба не се доставува на
одговор на спротивната страна.
(3) Решение по поднесената жалба донесува апелациониот суд најдоцна во рок од
30 дена по приемот на жалбата, освен ако со овој закон не е утврден друг рок. По
поднесената жалба во стечајната постапка не се одржува расправа пред
второстепениот суд. Кога на седница на советот ќе се утврди дека решението
против кое е изјавена жалба се заснова на суштествена повреда на одредбите на
стечајната постапка или на погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, а
решението веќе еднаш било укинато, од надлежниот апелационен суд мериторно
ќе одлучи без одржување на расправа.
(4) Кога решението на стечајниот судија се укинува и предметот се враќа на
првостепениот суд на повторно судење, стечајниот судија е должен во рок од
осум дена од денот на приемот на одлуката на апелациониот суд повторно да
донесе решение, односно да закаже рочиште.
(5) Против процесните решенија со кои стечајниот судија раководи со постапката
не е дозволена жалба.
(6) Ако според овој закон доставувањето се врши со прикачување на судското
писмено на огласна табла, рокот за жалба почнува да тече по истекот на третиот
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ден од денот на прикачувањето на писменото на огласна табла, освен ако
доставувањето не е извршено и со јавно објавување.
(7) Ако според овој закон решението треба да се достави на одредени лица, рокот
за поднесување на жалба тече наредниот ден од денот на доставувањето, освен
ако доставувањето не е извршено и со јавно објавување.
(8) Жалбата против решението од ставот (1) на овој член не го задржува
извршувањето, освен ако со овој закон поинаку не е определено.“
Член 5
Членот 13 ставот (2) се менува и гласи:
“Стечајниот судија по приговорот на заклучокот одлучува со решение во рок од
три дена по приемот на приговорот. Против решението на стечајниот судија не е
дозволена жалба, освен ако со овој закон поинаку не е определено.“
Член 6
Во Делот втори Глава втора членовите 16 и 17 се бришат.
Член 7
Членот 20 се менува и гласи:
“(1) За стечаен управник судот именува физичко лице кое:
- се стекнало со лиценца за вршење на работите на стечаен управник,
- е запишано во трговскиот регистар како трговец поединец, јавно трговско
друштво, односно друштво со ограничена одговорност (во натамошниот текст:
друштво) кои имаат лиценца за стечаен управник и се регистрирани за вршење на
дејноста од ставот (3) на овој член и
- е член во Комората на стечајни управници.
(2) Кога стечајниот судија за стечаен управник именува друштво од ставот (1) на
овој член, назначува едно од вработените лица во друштвото кое се стекнало со
лиценца за вршење на работите на стечаен управник. Покрај името и презимето
на физичкото лице се наведува и називот на друштвото кое е запишано во
трговскиот регистар за вршење на дејноста од ставот (3) на овој член.
(3) Физичките лица кои се стекнале со лиценца за вршење на работите на стечаен
управник и се запишале во трговскиот регистар како трговец поединец, односно
како друштвата од ставот (1) на овој член можат да вршат дејност исклучиво
поврзана со спроведување на стечајната постапка, како и изработка и контрола
над спроведувањето на планот за реорганизација предвидени со овој закон.“
Член 8
Членот 21 се менува и гласи:
“Со лиценца за вршење на работите на стечаен управник не може да се стекне
физичко лице, односно друштво:
1) ако со правосилна одлука на судот е утврдено дека физичкото лице со умисла,
односно правното лице предизвикало стечај поради што доверителите не можеле
да ги наплатат своите побарувања, додека трае забраната утврдена со одлука на
судот;
2) кое било член на орган на управување, односно управител во трговско
друштво над кое е отворена стечајна постапка, а како член на органот на
управување не покренал иницијатива за постапување согласно со членот 354 од
Законот за трговските друштва;
3) кое било член на орган на управување или управител во трговското друштво
чија сметка била блокирана и не постапил согласно со членот 51 став (9) од овој
закон и
4) во други случаи кога со закон е одредена забрана за вршење на дејност додека
трае забраната утврдена со одлука на судот.“
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Член 9

Членот 23 се менува и гласи:
“(1) Право да полага испит за овластен стечаен управник има лице кое има:
- високо образование (диплома со завршено четиригодишно високо образование
или диплома со 300 кредити според европскиот кредит - трансфер систем) од
областа на правото, економијата и бизнис администрацијата и најмалку три
години работно искуство по дипломирањето во струката и
- друго високо образование (диплома со завршено четиригодишно високо
образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит - трансфер
систем) и најмалку пет години континуирано работно искуство во областа на
трговските дејности по дипломирањето.
(2) Кандидатите за стекнување на уверение за овластен стечаен управник пред
полагањето на испитот имаат обврска да посетуваат почетна обука за вршење на
работите на стечаен управник.
(3) Почетната обука за вршењето на работите на стечаен управник во траење од
најмалку 30 часа ја организира и спроведува Комората на стечајни управници
најмалку двапати годишно, според програмата од ставот (6) на овој член. На
лицето кое ја постетувало почетната обука Комората му издава потврда за
завршена почетна обука.
(4) Лицето кое ќе го положи испитот се стекнува со уверение за положен испит за
овластен стечаен управник кое го издава комисијата.
(5) Трошоците поврзани со посетувањето на почетната обука за вршење на
работите на стечаен управник, како и трошоците поврзани со полагање на
испитот ги сноси лицето кое го полага испитот. Висината на надоместокот што ќе
го плаќаат кандидатите за учество во почетната обука и за полагање на испитот
со решение ги определува министерот за економија, врз основа на реалните
трошоци за спроведување на обуката, испитот и работата на комисијата.
(6) Начинот на полагањето на испитот за стечаен управник, содржината и
програмата за спроведување на почетната обука и испитот, како и формата и
содржината на уверението за стечаен управник ги пропишува министерот за
економија.
(7) Испитот за стекнување на уверение за овластен стечаен управник се полага
пред комисија од пет члена која ја формира министерот за економија и тоа по
предлог на:
- министерот за економија, двајца членови од кои еден од редот на стручните и
компетентните лица од областа на стечајното и трговското право и еден од редот
на раководните државни службеници вработени во Министерството за економија,
- Врховниот суд на Република Македонија еден член од редот на стечајните
судии,
- Комората на стечајни управници, еден член од редот на стечајните управници и
- Комората на проценувачи, еден член од редот на овластените проценувачи.
(8) Министерот за економија од предложените лица со решение во рок од 15 дена
определува претседател и членови на комисијата. За секретар на комисијата
именува лице од редот на државните службеници во Министерството за економија
кое е одговорно за стручните и административните работи на комисијата.
Претседателот, членовите и секретарот на комисијата се определуваат за период
од четири години.
(9) Седниците на комисијата ги свикува претседателот на комисијата.
(10) На членовите и секретарот на комисијата им следува надоместок за работата
во комисијата чија висината ја определува министерот за економија со решение,
врз основа на бројот на пријавените кандидати, утврдените трошоци за стручниот
испит, како и времето потребно за негово спроведување.“
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Член 10

Членот 24 се менува и гласи:
“(1) Лиценца за вршење на работите на стечаен управник може да добие физичко
лице ако ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да положил испит со кој стекнал уверение за овластен стечаен управник и
3) да достави писмена изјава пред Министерството за економија дека при
вршењето на работите на стечаен управник ќе ги применува правилата во
согласност со кодексот на етика и професионалните стандарди.
(2) Лиценцата од ставот (1) на овој член ја издава министерот за економија во
рок од осум дена од денот на доставувањето на барањето за издавање на
лиценца.
(3) Лиценцата за вршење на работите на стечаен управник е со времетраење од
три години.
(4) Формата и содржината на образецот на лиценцата од ставот (1) на овој член
ги пропишува министерот за економија.
(5) По издавањето на лиценцата за вршење на работите на стечаен управник,
стечајниот управник е должен во рок не подолг од осум дена да достави докази
дека:
1) склучил договор за осигурување од одговорност за штета;
2) спровел постапка за регистрирање на трговец поединец и се пријавил како
вработен во истото и
3) се зачленил во Комората на стечајни управници.
(6) По доставувањето на доказите од ставот (5) на овој член стечајниот управник
се запишува во Регистарот за стечајни управници кој се води во Министерството
за економија.“
Член 11
Членот 25 се менува и гласи:
“(1) Лиценца на друштво за стечаен управник може да добие и друштво кое ги
исполнува следниве услови:
1) да има вработено најмалку едно лице кое се стекнало со лиценца за вршење на
работите на стечаен управник;
2) да има вработено најмалку еден дипломиран правник и еден дипломиран
економист и
3) управителот на друштвото да достави писмена изјава дека лицата кои стекнале
лиценца за вршење на работите на стечаен управник и другите вработени лица во
своето работење ќе ги применуваат правилата содржани во Кодексот за етика на
стечајните управници и професионалните стандарди до Министерството за
економија.
(2) Лиценцата на друштвото за стечаен управник е со времетраење од три години.
(3) Лиценцата од ставот (1) на овој член министерот за економија ја издава во
рок од осум дена од денот на доставувањето на барањето за издавање на
лиценца. По издавањето на лиценцата на друштвото на стечаен управник, се
запишува во трговскиот регистар. По извршениот упис во трговскиот регистар,
друштвото е должно да го извести министерот за економија за извршениот упис и
да приложи документација во врска со уписот, како и да достави договор за
осигурување од одговорност за штета. По доставувањето на известувањето
министерот за економија го запишува друштвото во Регистарот за стечајни
управници.“
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Член 12

Членот 28 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот управник - трговец поединец, односно друштво на стечаен
управник е должен по приемот на лиценцата за вршење на работите стечаен
управник, да склучи договор со осигурително друштво за задолжително
осигурување од професионална одговорност од сите ризици кои произлегуваат од
вршењето на работите на стечаен управник. Договорот за задолжително
осигурување стечајниот управник го доставува до Министерството за економија
најдоцна во рок од осум дена по приемот на лиценцата за вршење на работите на
стечаен управник, односно осум дена пред истекот на периодот за кој е склучен
договорот.
(2) Во случај кога во рокот од ставот (1) на овој член нема да достави договор за
задолжително осигурување се смета дека не ги исполнува условите за вршење на
работите на стечаен управник предвидени со овој закон и министерот за
економија ќе донесе решение со кое ќе му ја одземе лиценцата за вршење на
работите на стечаен управник по службена должност. Примерок од решението за
одземање на лиценцата се доставува до Централниот регистар на Република
Македонија, најдоцна во рок од три дена.
(3) Најниска сума на осигурувањето на стечајниот управник, трговец поединец
изнесува 50.000 евра, а за друштво стечаен управник 100.000 евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија. Со осигурувањето на друштвото се смета дека се осигурани и
вработените стечајни управници во друштвото.
(4) Доколку стечајниот судија оцени дека во конкретната стечајна постапка со
оглед на висината на стечајната маса и постоење на посебни околности, како и
поради постоечките или можните идни ризици, може да го задолжи стечајниот
управник дополнително да се осигура. Стечајниот судија со решение ќе го
определи износот на дополнителното осигурување кој не може да биде повисок од
500.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната
банка на Република Македонија. Против ова решение право на жалба не е
дозволена.
(5) Трошоците за осигурување од ставовите (3) и (4) на овој член ги надоместува
стечајниот управник.“
Член 13
Членот 29 се менува и гласи:
“(1) Лиценцата за вршење на работите на стечаен управник се обновува секоја
трета година, врз основа на барање поднесено од стечајниот управник до
Министерството за економија, најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на
лиценцата.
(2) Во случај кога стечајниот управник нема да поднесе барање за продолжување
на лиценцата за вршење на работите на стечаен управник во овој рок, се смета
дека истиот се откажал од лиценцата за вршење на работите стечаен управник и
министерот за економија носи решение за престанок на важење на лиценцата за
вршење на работите на стечаен управник и се брише од Регистарот за стечајни
управници.
(3) Министерот за економија ќе донесе решение за обновување на лиценцата во
рок од осум дена, само доколку стечајниот управник заедно со барањето за
обновување на лиценцата за вршење на работите на стечаен управник ја
доставил и следнатв документација според која:
1) ги исполнува условите предвидени во членот 24, односно членот 25 од овој
закон;
2) последните три години бил именуван како стечаен управник;
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3) последните три години совесно и уредно ги извршувал работите на стечаен
управник, согласно со одредбите од овој закон, Кодексот за етика на стечајните
управници и професионалните стандарди и
4) секоја година присуствувал на 24 часа континуирана едукација од областа на
стечајната постапка во организација на Комората на стечајни управници.
(4) Во случај кога стечајниот управник не ги исполнува условите од ставот (3) на
овој член, министерот за економија ќе донесе решение со кое ќе го одбие
барањето за обновување на лиценцата и ќе го избрише од Регистарот на стечајни
управници.
(5) Решението од ставот (4) на овој член е конечно во управна постапка и против
него може да се води управен спор.
(6) Министерот за економија веднаш ги известува надлежните судови за
промените во статусот на стечајните управници кои стекнале лиценца за вршење
на работите на стечаен управник, како и за евентуалните промени во Регистарот
за стечајни управници.“
Член 14
Насловот пред членот 30 и членот 30 се менуваат и гласат:
“Одземање на лиценца
Член 30
(1) Министерот за економија може да донесе решение со кое ќе му ја одземе
лиценцата на стечајниот управник за вршењето на работите на стечаен управник
во случај ако утврди дека престанал да ги исполнува условите за стечаен
управник согласно со овој закон.
(2) Стечајниот управник на кого му е одземена, односно не му е обновена
лиценцата за вршење на работите на стечаен управник, не може повторно да
полага испит, како и да се стекне со нова лиценца наредните пет години од денот
на приемот на решението донесено од страна на министерот за економија со кое
му е одземена, односно не му е обновена лиценцата за вршење на работите на
стечаен управник.
(3) Примерок од решението од ставот (1) на овој член веднаш се доставува до
Централниот регистар и до Комората на стечајни управници.“
Член 15
По членот 30 се додава нов наслов и нов член 30-а, кои гласат:
“Регистар за стечајни управници
Член 30-а
(1) Стечајниот управник кој се стекнал со лиценца за вршење на работите на
стечаен управник, може да избере најмалку еден суд кој е стварно надлежен за
водење на стечајната постапка во кој ќе ги извршува работите на стечаен
управник.
(2) Изјавата за избор на судовите во кои ќе ги врши работите на стечаен
управник, стечајниот управник ја доставува до Министерството за економија во
рок од осум дена од денот кога се здобил со лиценцата за вршење на работите на
стечаен управник, односно бил запишан во Регистарот за стечајни управници и е
за период од една година.
Стечајните управници се должни најдоцна до 15 декември секоја година да
достават изјава до Министерството за економија во која ќе наведат во кои судови,
кои се стварно надлежни за стечајна постапка, ќе ги вршат работите во наредната
година, заради запишување во Регистарот за стечајни управници за период од
една година. Доколку во овој рок не достават изјава ќе се смета дека се откажале
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од вршење на работите на стечаен управник и министерот за економија донесува
решение за одземање на лиценцата.
(3) Регистарот за стечајни управници, како и листите на стечајни управници по
судови ги води Министерството за економија во електронска форма и се
објавуваат на веб страницата на Министерството за економија и се доставуваат до
сите судови кои се стварно надлежни за водењето на стечајните постапки кои го
објавуваат на својата веб страница. Министерот за економија за секоја промена
во регистарот веднаш ги известува стварно надлежните судовите за водењето на
стечајната постапка.
(4) Министерството за економија во рамките на Регистарот за стечајни управници
води и посебен Регистар за стечајни управници со специјалистички познавања од
областа на планот за реорганизација.
(5) Формата и содржината на регистарот и листите на стечајни управници по
судови кои се стекнале со лиценци, односно им биле одземени, како и начинот на
нивното водење ги пропишува министерот за економија.“
Член 16
Членот 31 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот судија го именува стечајниот управник со решението за отворање
на стечајната постапка.
(2) Изборот на стечајниот управник се врши според методата на електронско
избирање од листата на стечајни управници. Стечајниот судија е должен оваа
метода да ја примени и во случај кога именува нов стечаен управник во случај на
разрешување на претходниот стечаен управник.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај кога предлагач за отворање
на стечајна постапка е доверител, односно кога на првото извештајно собрание,
била донесена одлука стечајниот управник да биде сменет и да биде именуван
нов стечаен управник, стечајниот судија со решение го именува предложениот
стечаен управник од листата на стечајни управници за подрачјето на тој суд.
Пред да го именува предложениот стечаен управник, стечајниот судија испитува
дали има пречки за негово именување од членот 22 од овој закон.
(4) Во случај кога постојат пречки за негово именување стечајниот судија е
должен да побара доверителите да предложат нов стечаен управник од листата на
стечајни управници за подрачјето на тој суд. Доколку доверителите кои го
предложиле стечајниот управник во рок од осум дена од приемот на барањето на
стечајниот судија не предложат именување на друг стечаен управник, стечајниот
судија именувањето го споведува според методот на електронски избор.
(5) Во случај кога се врши именување на привремен стечаен управник во
постапка за реорганизација по претходно подготвен план за реорганизација,
изборот се врши по методот на електронски избор од редот на стечајните
управници кои се пријавиле во судот и имаат специјалистички познавања од
областа на планот за реорганизација.
(6) Министерот за економија го пропишува поблиску начинот на избор на стечаен
управник според методот на електронски избор.“
Член 17
Членот 32 се менува и гласи:
“(1) Доверителите можат само на првото извештајно собрание да донесат одлука
наместо стечајниот управник именуван од страна на стечајниот судија согласно со
членот 31 од овој закон да именуваат друг стечаен управник само од листата на
стечајни управници на надлежниот суд.
(2) Стечајниот судија е должен во рок од три дена по заклучување на првото
извештајно собрание да постапи по одлуката донесена од доверителите и да
донесе решение со кое ќе го разреши стечајниот управник и ќе го именува новиот
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стечаен управник.Против ова решение не е дозволено право на жалба. Решението
се доставува до Централниот регистар на Република Македонија во рок не подолг
од три дена.
(3) Стечајниот судија може да донесе решение со кое ќе одбие именување на
стечаен управник согласно со одлуката на доверителите донесена на првото
извештајно собрание само во случај ако:
1) постојат ограничувања за негово именување согласно со членот 22 од овој
закон и
2) е очигледно дека со оглед на бројот на стечајните постапки во кои е именуван
и обемот на работите во постапките, постапувањето на стечајниот управник во
роковите определени со овој закон, неговата стручност и компетентност нема да
може успешно да ја спроведе стечајната постапка. Решението се објавува на
огласна табла на судот. Против ова решение, право на жалба има секој доверител
кој гласал за именување на нов стечаен управник.
(4) Со донесувањето на решението за разрешување на именуваниот стечаен
управник од страна на стечајниот судија престануваат неговите овластувања и
должности во стечајната постапка.
(5) Разрешениот стечаен управник е должен во рок не подолг од осум дена по
приемот на решението да:
1) состави извештај за периодот од последниот месечен извештај до денот на
разрешувањето и
2) на новоименуваниот стечаен управник да му ја предаде целокупната писмена
документација преземена од стечајниот должник, како и документацијата за
извршените дејствија во стечајната постапка.
(6) Кога до разрешување на стечајниот управник дошло поради негова смрт,
дејствијата од ставот (5) на овој член ќе ги изврши лицето кое ќе го определи
стечајниот судија, а доколку не определил лице кое ќе го изврши предавањето на
документацијата, предавањато го врши стечајниот судија.“
Член 18
Во членот 33 став (4) зборот „функции“ се заменува со зборот „должности“.
Член 19
Во членот 35 став (3) во третата реченица зборовите: “посебна жалба до стечаен
совет“ се заменуваат со зборот „жалба“.
Член 20

Членот 36 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот управник може да биде разрешен од должноста и пред
одржувањето на првото извештајно собрание на доверители, како и во текот на
целата стечајна постапка кога:
1) не ги исполнува обврските предвидени со закон;
2) не ги почитува роковите утврдени со овој закон;
3) постапува пристрасно кон одделни доверители во стечајната постапка;
4) во постапката за утврдување на побарувања признал побарување на доверител
кое не постоело;
5) не направил задоволителен напредок во впаричување на имотот кој влегува во
стечајната маса и по истекот на 90 дена од денот на донесувањето на одлуката за
впаричување, како и во спроведување на дејствијата во стечајната постапка и по
истекот од шест месеци, освен ако не докаже дека оддолжувањето на постапката
не е по негова вина;
6) не поднесол предлог за заклучување на стечајната постапка, во рок од 18
месеци од денот на отворањето на стечајната постапка, односно од денот на
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неговото именување за стечаен управник, освен ако причината за не
поднесување не е по негова вина;
7) не поднесол месечен извештај за впаричувањето и за текот на стечајната
постапка;
8) не внесува, односно не ажурно внесува податоци во системот е-стечај;
9) не го осигурал имотот на стечајниот должник најдоцна во рок од 30 дена по
отворањето на стечајната постапка;
10) не побарал согласност или не постапил по добиената согласност во сите
случаи кога со овој закон таква согласност од одборот на доверители е
задолжителна;
11) работи спротивно на интересите на доверителите или стечајниот должник;
12) доколку во текот на стечајната постапка со правосилна пресуда е осуден за
кривично дело кое го прави неподобен за стечаен управник, се додека траат
последиците од пресудата;
13) кога заради болест, работна неспособност или смрт не може да ги извршува
работите на стечаен управник;
14) не поднесол предлог до стечајниот судија за донесување на решение за
преземање на подвижниот и недвижниот имот кој претставува стечајна маса од
должникот, односно трето лице кое го има во владение имотот без правен основ и
15) во други случаи определени со овој закон.
(2) За разрешување на стечајниот управник одлучува стечајниот судија по
службена должност или по предлог на стечајниот управник, одборот или
собранието на доверители и секој доверител. Кога предлогот за разрешување на
стечајниот управник го поднесува доверител, односно одборот или собранието на
доверители, тој мора да биде образложен.
(3) Стечајниот судија во рок од три дена од приемот на предлогот за
разрешување на стечајниот управник, предлогот го доставува на стечајниот
управник. Стечајниот управник има право писмено да се произнесе до стечајниот
судија по предлогот за разрешување во рок од осум дена по приемот на
предлогот. Во случај кога стечајниот управник се разрешува по службена
должност, стечајниот судија пред да донесе решение треба да го сослуша
стечајниот управник. Доставата на предлогот за разрешување може да се изврши
и со закачување на известие на огласна табла на судот.
(4) Стечајниот судија ќе донесе решение за разрешување на стечајниот управник
во рок од осум дена по истекот на роковите од ставот (3) на овој член. Ако
стечајниот управник е разрешен поради несовесно вршење на своите должности
нема право на награда за извршените должности. На примопредавањето на
должноста од разрешениот стечаен управник на новоименуваниот се применуваат
одредбите од членот 32 ставови (4) и (5) од овој закон.
(5) Против решението на стечајниот судија со кое се разрешува стечајниот
управник од вршето на работите на стечаен управник, не е дозволена жалба.
Решението за разрешување на стечајниот управник стечајниот судија го
доставува до предлагачот и до Централниот регистар на Република Македонија.
(6) Против решението со кое се одбива предлогот за разрешување на стечајниот
управник право на жалба има подносителот на предлогот за разрешување.
(7) Кога стечајниот управник поднел барање за разрешување, а стечајниот судија
донел решение со кое го одбил барањето, стечајниот управник има право на
жалба во рок од осум дена по приемот на решението.“
Член 21
Во членот 37 ставовите (5), (6) и (7) се менуваат и гласат:
„(5) Висината на наградата на стечајниот управник ја определува стечајниот
судија со решение согласно со нормативите и стандардите утврдени со пропис од
ставовите (2) и (4) на овој член пред заклучувањето на стечајната постапка.
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Стечајниот управник доставува до стечајниот судија предлог за исплата на
наградата, заедно со пресметка на сите дотогашни исплати и одобрение на
предлогот од одборот на доверители.
(6) Во случај кога одборот на доверители не донел одлука со која го одобрува
предлогот за исплата на наградата на стечајниот управник или го одбил
предлогот за исплата на наградата, решението за определување на наградата на
стечајниот управник ќе го донесе стечајниот судија во рок од три дена од приемот
на одлуката на одборот на доверители со која е одбиен предлогот или известието
дека одборот на доверители не донел одлука по предлогот. Доставата на
решението за определување на награда на стечајниот управник се врши преку
огласна табла на судот.
(7) Против решението на стечајниот судија за определување на награда на
стечајниот управник право на жалба имаат доверителите, одборот на доверители
и стечајниот управник во рок од осум дена од денот на објавување на решението
на огласна табла на судот.“
Член 22
Членот 38 се менува и гласи:
“(1) Одборот на доверители е орган на доверителите кој во стечајна постапка се
основа заради заштита на интересите на доверителите и ги извршува процесните
дејствија кои согласно со овој закон е надлежен да ги извршува за сметка на сите
доверители кои се странки во постапката.
(2) За член на одборот на доверители може да биде избран секој доверител кој
согласно со членот 87 од овој закон го пријавил своето побарување и за кое
стечајниот управник утврдил дека е основано.
(3) Во одборот на доверители не може да биде именуван, односно избран
доверител кој:
1) истовремено е и должник на стечајниот должник, со тоа што неговите обврски
спрема стечајниот должник да надминуваат 1% од проценетата вредност на
имотот кој влегува во стечајната маса;
2) последните две години пред отворањето на стечајната постапка бил именуван
за член на органите на управување или на органот за надзор или прокурист на
стечајниот должник;
3) е трговско друштво и во однос на стечајниот должник, односно должникот од
точката 1 на овој став е поврзано трговско друштво согласно со членот 491 од
Законот за трговските друштва;
4) е именуван за член на органот на управување или органот за надзор, односно
прокурист на должникот од точките 1 и 3 на овој став;
5) во однос на лицето од точките 1, 2 и 3 на овој став има положба на блиско
лице согласно со овој закон;
6) во стечајната постапка има положба на излачен доверител и
7)е стечаен управник, извршител, нотар, овластен проценувач или сметководител
како доверител.“
Член 23
Членот 39 се менува и гласи:
“(1) Предлогот за именување на членови на одбор на доверители, стечајниот
управник го доставува во писмена форма до стечајниот судија во рок од три дена
по истекот на рокот за пријавување на побарувањата на доверителите. Предлогот
мора да биде образложен со тоа што стечајниот управник треба да ги наведе и
причините поради кои се предлагаат доверителите за членови на одборот на
доверители. При изготвувањето на предлогот за именување на одбор на
доверители стечајниот управник треба да ги има предвид ограничувањата
предвидени во членот 38 став (3) од овој закон.
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(2) Стечајниот судија, врз основа на предлогот на стечајниот управник, во рок од
три дена од денот на поднесувањето на предлогот носи решение со кое го основа
одборот на доверители со тоа што го определува бројот и ги именува членовите
на одборот на доверители. Решението се доставува до именуваните членови на
одборот на доверители и до Централниот регистар на Република Македонија.
Против ова решение не е дозволена жалба.
(3) На предлог на одборот на доверители стечајниот судија во одборот на
доверители може да именува и лице кое со оглед на неговото стручно знаење
може да придонесе во работата на одборот на доверители без право на глас при
донесување на одлуките.
(4) Бројот на членови на одборот на доверители, кој го именува стечајниот
судија, мора да биде непарен и не може да биде помал од три ниту поголем од
пет. Во бројот на членовите на одборот на доверители не влегуваат лицата од
ставот (3) на овој член.
Доверителите на првото извештајно собрание можат да изберат нови членови на
одборот, со тоа што бројот на членовите да не може да биде поголем од седум
члена.
(5) Одборот на доверители одлуките ги донесува со мнозинство гласови од
вкупниот број на членовите со право на глас. Секој член на одбор на доверители
има право на глас и гласа „за“ или „против“ предложената одлука за која согласно
со овој закон одлука носи одборот на доверители. Членовите на одборот не можат
да се воздржат од гласање.
(6) Доколку одборот на доверители не донел некоја одлука поради тоа што некој
од членовите на одборот на доверители побарал на самата седница да се одложи
гласањето, во тој случај, стечајниот судија на предлог на стечајниот управник со
решение ќе го задолжи одговорното лице во правното лице - доверител член на
одборот на доверители, да ги надомести трошоците кои настанале поради
одложувањето на гласањето.
(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, кога член на одборот на доверители е
државниот правобранител, односно претставник на државен орган, истиот може
да се произнесе по одлуката во рок од пет дена, со тоа што не се одржува нова
седница на одборот на доверители. Доколку овој член на одборот во рокот од пет
дена не се произнесе, во тој случај, за штетата која настанала од не
донесувањето на одлуката одговара одговорното лице на соодветниот државен
орган.“
Член 24

Членот 41 се менува и гласи:
“(1) Именуваниот, односно избраниот член на одборот на доверители може да
биде разрешен во текот на стечајната постапка, доколку не ги извршува неговите
обврски предвидени со овој закон, не доаѓа на седниците и своето недоаѓање не
го оправдал, без образложение одбива да гласа за донесување на одлуките кои се
во интерес на доверителите и со нивно не донесување се одолговлекува или
отежнува спроведувањето на стечајната постапка, како и во случај кога
престанал правниот основ да биде именуван, односно избран во одборот на
доверители и во други случаи предвидени со овој закон.
(2) Предлог за разрешување на именуваниот, односно избраниот член на одбор
на доверители може да поднесе секој доверител, собранието на доверители и
одборот на доверители. Решението за разрешување на именуваниот, односно
избраниот член на одборот на доверители го донесува стечајниот судија во рок од
три дена од денот на поднесувањето на предлогот. Стечајниот судија може да
одлучи и по службена должност да донесе решение за разрешување на член на
одбор на доверители кога постојат причините за разрешување од ставот (1) на
овој член.
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(3) Пред да донесе решение за разрешување на именуваниот, односно избраниот
член на одбор на доверители, стечајниот судија ќе го сослуша членот на одборот
на доверители. Против решението на стечајниот судија право на жалба има
разрешениот член на одборот на доверители или подносителот на предлогот.
Примерок од решението се доставува до Централниот регистар на Република
Македонија во рок не подолг од три дена.
(4) По правосилноста на решението за разрешување стечајниот судија во рок од
три дена именува член на одборот на доверители наместо разрешениот член на
предлог на стечајниот управник.“
Член 25
Членот 43 се менува и гласи:
“(1) Првата седница на одборот на доверители ја свикува стечајниот судија во рок
од три дена од денот на доставувањето на решението за основање на одбор на
доверители на членовите. На оваа седница членовите на одборот избираат
претседател на одборот на доверители на предлог од членовите на одборот на
доверители. Стечајниот управник не е овластен да предлага претседател на
одборот на доверители.
(2) Наредните седници на одборот ги свикува претседателот на одборот на
доверители.
Претседателот на одбор на доверители е должен да ја свика седницата на одборот
на доверители кога тоа го побарал некој од членовите на одборот на доверители
и тоа во рок не подолг од три дена. Со седниците на одборот на доверители
раководи претседателот на одборот на доверители, кој ја води работата на
седниците за што се составува записник, за сите донесени одлуки со назнака со
какво мнозинство одлуката е донесена и кој од членовите гласале за или против.
Записникот и донесените одлуки се доставуваат до стечајниот судија, стечајниот
управник и сите членови на одборот на доверители. Доколку претседателот на
одборот на доверители одбие да свика седница во определениот рок, седницата ја
свикува стечајниот судија.
(3) На седницата на одборот на доверители член на одбор на доверители може да
го замени полномошник кој е овластен со полномошно и кој може да гласа за
одлуките кои се носат на седницата. Членовите на одбор на доверители кои
гласале „за“ донесување на некоја од одлуките кои се во надлежност на одборот
на доверители, не можат по завршувањето на седницата да гласаат поинаку, ниту
пак да бараат поништување на одлуката на одборот на доверители.
(4) На седница на одборот на доверители се повикуваат стечајниот судија и
стечајниот управник кои немаат право на глас при донесување на одлуките.
Стечајниот судија нема право да ги води седниците на одборот на доверители.
Членовите на одборот на доверители можат да одлучат седницата да ја одржат и
без присуство на стечајниот судија.
(5) Одборот на доверители може да одржи седница само доколку се присутни
мнозинството од вкупниот број на членовите на одборот на доверители.
Присуството на седниците за членовите на одборот на доверители е
задолжително.
(6) Членовите на одборот на доверители можат да учествуваат и да одлучуваат на
седница организирана со користење на конференциска телефонска врска или со
користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите
лица кои учествуваат на така организирана седница можат да се слушаат, да се
гледаат и разговараат еден со друг, освен во случај кога тоа не е забрането со
закон. Учеството на ваква седница се смета за присуство и лично учество на
лицата кои се вклучени на ваков начин.
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(7) Учеството на седницата се запишува во записникот на одборот на доверители
што го потпишуваат сите членови што учествувале на седницата организирана на
начин утврден во ставот (6) на овој член.“
Член 26
Во членовите 44 став (2), 162 став (3), 196 став (7), 202 ставови (1) и (2), 238
став (1), 257 став (2), 275 став (3), 279 став (3), 283 став (3) и 286 став (3)
зборовите: „до стечајниот совет“ се бришат.
Член 27
Во членот 46 ставот (4) се менува и гласи:
“Стечајниот судија ако за тоа постојат со закон определени причини најдоцна во
рок од осум дена по одржувањето на собранието на доверители може да донесе
решение со кое ќе поништи одлука на собранието на доверители. Против
решението на стечајниот судија со кое се поништува одлука на собранието
предлагачот од ставот (1) на овој член може да поднесе жалба до апелациониот
суд, кој одлучува во рок од 15 дена по приемот на жалбата.“
Член 28
Во членот 48 ставот (6) се менува и гласи:
“Разлачните доверители кои во пријавата за побарување или пред одржувањето
на првото извештајно собрание се изјасниле дека ќе пристапат кон реализација
на утврденото заложно право надвор од стечајната постапка им престанува
правото на глас на првото извештајно собрание на доверителите, како и на
другите собранија кои се одржуваат во текот на стечајната постапка.“
Член 29
Членот 49 се менува и гласи:
“(1) Ако доверителите на седница на собранието донеле одлука со која се
повредуваат интересите на доверителите во стечајната постапка или ако се
оневозможува еднаков пристап на сите доверители кон колективното
намирување, одлуката може да ја укине стечајниот судија.
(2) Предлог за укинување може да поднесе стечајниот управник, секој доверител
чии права се повредени и кој не гласал за одлуката која се оспорува, во рок од
осум дена од денот на одржувањето на собранието на доверители до стечајниот
судија.
(3) Стечајниот судија може и по службена должност да ја укине таа одлука. По
поднесениот предлог, како и кога одлучува по службена должност, стечајниот
судија решение донесува во рок од осум дена. Решението се објавува јавно.
(4) Против решението со кое се укинува одлуката на собранието на доверители,
право на жалба има секој доверител доколку неговите права се засегнати со
одлуката во рок од осум дена по јавното објавување на одлуката. Право на жалба
има и стечајниот управник и доверителот доколку стечајниот судија донел
решение со кое го одбил предлогот за укинување на одлуката на собранието на
доверители.“
Член 30
Членот 50 се менува и гласи:
“(1) Доверителите на првото извештајно собрание кое го свикува стечајниот
судија, со донесувањето на решението за отворање на стечајна постапка ги
донесуваат следниве одлуки:
1) за тоа дали стечајниот управник, именуван од страна на стечајниот судија,
останува да ги врши работите на стечаен управник ќе биде разрешен и ќе биде
избран нов стечаен управник;
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2) за тоа дали одборот на доверители именуван од стечајниот судија ќе остане во
ист состав, кои членови ќе бидат разрешени и дали одборот на доверители ќе
биде проширен со избор на нови членови или ќе биде избран нов одбор на
доверители;
3) за продолжување или за затворање на деловниот потфат и впаричување на
имотот на стечајниот должник и
4) во случај на продолжување на деловниот потфат кој ќе пристапи кон
изготвување на план за реорганизација.
(2) Доверителите на седницата на првото извештајно собрание најпрво ги
донесуваат одлуките од ставот (1) точки 1 и 2 на овој член. Во случај ако бил
избран нов стечаен управник стечајниот судија може, по предлог на
доверителите, да го одложи разгледувањето на извештајот за економскофинансиската состојба и донесувањето на одлуките од ставот (1) точки 3 и 4 на
овој член во рок не подолг од 15 дена од денот на одржувањето на седницата на
првото извештајно собрание. Против ова решение не е дозволена жалба.
(3) На другите собранија кои се одржуваат во текот на стечајната постапка
доверителите можат да одлучуваат по други прашања за кои согласно со овој
закон одлучува одборот на доверители. Доверителите на другите собранија не
можат да ги донесуваат одлуките од ставот (1) на овој член.
(4) Собранието на доверители во текот на стечајната постапка има право да
побара од стечајниот управник да достави извештаи кои се однесуват на:
1) текот на стечајната постапка, како и состојбата и управувањето со стечајната
маса и
2) прометот и износот на готовината со која располага стечајниот управник.“
Член 31
Во членот 52 став (2) по точката се додава нова реченица која гласи: “Против
решението за запирање на постапката не е дозволена жалба.“
Член 32
Насловот на членот 53 и членот 53 се менува и гласи:
“Испитување на предлог за отворање на стечајна постапка и авансирање на
трошоци на стечајна постапка
Член 53
(1) Стечајниот судија ја испитува уредноста на предлогот и дали предлагачот ги
доставил сите докази за да може да се постапува по него. Доколку утврди дека
предлогот не е целосен и не се поднесени сите потребни докази согласно со овој
закон ќе го врати на предлагачот истиот да го уреди во рок кој не може да биде
подолг од осум дена.
(2) Ако предлагачот во оставениот рок од ставот (1) на овој член не го уреди
предлогот или не ги достави потребните докази, стечајниот судија ќе донесе
решение со кое го отфрла предлогот. Против ова решение не е дозволена жалба.
(3) Доколку предлогот за отворање на стечајна постапка е уреден и заедно со
него се поднесени сите потребни докази, стечајниот судија во рок од три дена од
денот на поднесувањето на предлогот во судот, односно по уредувањето на
предлогот, донесува решение за определување на аванс на трошоци за
претходната постапка чија висина не може да биде пониска од 15.000 денари
ниту повисока од 25.000 денари. Против решението за определување на аванс не
е дозволена жалба.
(4) Предлагачот е должен во рок од осум дена од денот на приемот на решението
да го уплати авансот на трошоци за претходната постапка кој ќе го определи
стечајниот судија.
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Ако во овој рок предлагачот не го уплати авансот, односно ненавремено го
уплатил авансот стечајниот судија ќе донесе решение со кое го отфрла предлогот.
Против ова решение не е дозволено правото на жалба.
(5) Уплатениот аванс влегува во трошоците на стечајната постапка и се враќа на
доверителот, освен ако стечајниот судија по спроведување на претходната
постапка утврди дека поднесениот предлогот за отворање на стечајна постапка
над должникот е неоснован. Во тој случај од авансираниот износ се покриваат
трошоците настанати во спроведување на претходната постапка.“
Член 33

Членот 54 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот судија во рок од три дена по доставувањето на поднесок дека
авансот е уплатен од страна на предлагачот, носи решение за поведување на
претходна постапка за испитување на услови за отворање на стечајната постапка.
Доколку по донесување на решението за поведување на претходна постапка се
поднесени други предлози за отворање на стечајна постапка против истиот
должник, стечајниот судија е должен да донесе решение за спојување на
постапките по подоцна поднесените предлози во единствена постапка.
(2) Со решението за поведување на претходна постапка, стечајниот судија ќе
закаже рочиште за испитување на услови за отворање на стечајната постапка
најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на решението за
поведување на претходна постапка.
Доколку предлогот за отворање на стечајна постапка е поднесен од доверителот,
тогаш заедно со решението за поведување на претходна постапка на должникот
му доставува и примерок од предлогот за отворање на стечајната постапка.
Против решението за поведување на претходна постапка не е дозволена жалба.
Примерок од решението се доставува до Централниот регистар на Република
Македонија и се објавува на веб
страницата на судот кој го донел решението.
(3) Стечајниот судија може да донесе решение за отворање на стечајна постапка
без да спроведе претходна постапка во следниве случаи, ако:
1) предлогот за отворање на стечајна постапка го поднел стечајниот должник,
односно ликвидатор, заедно со извештајот согласно со членот 55 став (2) од овој
закон, како и со потребните исправи и докази од кои може да утврди дека се
исполнети условите за отворање на стечајната постапка и дека има имот над кој
може да се спроведе стечајната постапка и
2) по предлогот на доверител, стечајниот должник го признае постоењето на
условите за отворање на стечајна постапка и дека има имот над кој може да се
спроведе стечајната постапка.“
Член 34
Во членот 57 ставот (3) се менува и гласи:
“Врз основа на решението на стечајниот судија, одговорните лица на должникот
од членот 56 од овој закон можат да бидат задржани во притвор најмногу 30 дена
од денот на лишувањето од слобода. Против решението за определување на
притвор дозволено е правото на жалба во рок од три дена до апелациониот суд
кој е должен да одлучи по жалбата во рок од 48 часа од приемот на жалбата.“
Ставот (5) се менува и гласи:
“Стечајниот судија може на одговорните лица на должникот од членот 56 од овој
закон заради не исполнување на должностите предвидени во ставот (2) на овој
член да донесе решение со кое ќе му изрече парична казна која не може да биде
помала од 30.000 денари ниту поголема од 300.000 денари. На изрекувањето и на
извршувањето на паричната казна од овој став на соодветен начин се
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применуваат правилата за извршување заради остварување на дејства што може
да ги изврши само должникот.“
Ставот (6) се брише.
Член 35
Во членот 58 ставот (3) се менува и гласи:
“Стечајниот судија решението за определување на мерки за обезбедување може
да го донесе заедно со решението за поведување на претходната постапка за
испитување на условите за отворање на стечајна постапка или пред да го донесе
решението за поведување на претходна постапка. Против решението за
определување на мерки за обезбедување не е дозволена жалба.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Правните последици од решението со кое се определуваат марки за
обезбедување, настануваат наредниот ден од денот кога решението е доставено.“
Член 36
Во членот 59 став (1) точката 3 се менува и гласи:
„да испита дали должникот има имот над кој може да се отвори и е доволен за
спроведување на стечајната постапка и намирување на трошоците на стечајната
постапка и побарувањата на доверителите;“.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
“(2) Стечајниот судија може да побара привремениот стечаен управник како
стручно лице да испита дали се исполнети условите за отворање на стечајната
постапка, односно дали должникот е неспособен за плаќање. Стечајниот судија во
претходната постапка може да определи едно или повеќе вешти лица да испитаат
дали се исполнети условите за отворање на стечајната постапка, само во случај
кога привремениот стечаен управник не бил задолжен да ја испита неспособноста
за плаќање на должникот. Овластеното вешто лице е должно да го изготви
вештиот наод и мислење во рок од осум дена по донесувањето на решението.
(3) Стечајниот судија нема да одреди овластено вешто лице да ги испитува
условите за отворање на стечајна постапка согласно со овој закон ако утврди
дека се исполнети условите за отворање на стечајна постапка без претходно
испитување на условите за отворање на стечајната постапка.“
Член 37
Членот 64 се менува и гласи:
“(1) Ако е донесено решение за поведување на претходна постапка стечајниот
судија најдоцна во рок од 30 дена од денот на поведување на претходната
постапка ќе одржи рочиште заради расправање на условите за отворање на
стечајна постапка.
(2) Ако стечајниот судија не донел решение за поведување на претходна
постапка, согласно со членот 54 став (3) од овој закон ќе одржи рочиште заради
расправање на условите за отворање на стечајната постапка во рок од осум дена
по приемот на предлогот.
(3) На рочиштето од ставовите (1) и (2) на овој член се повикуваат предлагачот,
застапниците на должникот - правно лице, должникот поединец и привремениот
стечаен управник ако е именуван и трето лице ако доставил предлог за
преземање на долг.
(4) На рочиштето од ставот (1) на овој член се разгледува извештајот на
привремениот стечаен управник, како и наодот и мислењето на вештото лице ако
бил определен и се испитува можноста за преземење на долг ако таков предлог
од трето лице бил доставен согласно со членот 65 од овој закон.
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(5) На рочиштето од ставот (2) на овој член се разгледуваат доказите доставени
од застапниците на должникот, или ликвидаторот во врска со неспособноста за
плаќање и доказите дека должникот има имот над кој може да се отвори и
спроведе стечајната постапка. Доколку од приложените докази произлегува дека
должникот нема имот над кој може да се спроведе стечајната постапка или тој не
е доволен за покривање на трошоците на стечајната постапка во тој случај
донесува решение за определување на аванс на трошоци за претходната постапка
согласно со членот 53 став (3), а во врска со членот 68 од овој закон.“
Член 38

Членот 66 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот судија решението со кое се усвојува или одбива предлогот за
отворање на стечајната постапка го донесува на рочиште заради расправање на
условите за отворање на стечајна постапка и го објавува веднаш по
заклучувањето на рочиштето.
(2) Со решението со кое се одбива предлогот за отворање на стечајната постапка,
стечајниот судија определува кој е должен да ги поднесе трошоците во
постапката.
(3) Ако се утврди дека до завршувањето на претходната постапка должникот
станал способен за плаќање, стечајниот судија носи решение со кое ја запира
поведената претходна постапка. Трошоците сторени во текот на претходната
постапка, ги сноси должникот. Примерок од решението се доставува до
Централниот регистар на Република Македонија. Против решение на стечајниот
судија со кое се запира поведената претходна постапка не е дозволена жалба.“
Членот 67 се брише.

Член 39

Член 40
Членот 68 се менува и гласи:
“(1) Доколку по спроведената претходна постапка привремениот стечаен
управник утврди дека се исполнети условите за отворање на стечајната постапка,
меѓутоа истата не може да се спроведе поради тоа што должникот нема имот или
имотот кој би влегол во стечајната маса е недоволен и за намирување на
трошоците на таа постапка, или е со незначителна вредност, стечајниот судија
носи решение за отворање на стечајната постапка и нејзино заклучување и
наложува бришење на должникот од регистарот во кој е запишан. Во овој случај
стечајната постапка не се спроведува.
(2) Решението од ставот (1) на овој член се објавува во “Службен весник на
Република Македониј“, на веб страницата на судот кој го донел решението и се
доставува до Централниот регистар на Република Македонија во рок не подолг од
три дена. Огласот ги содржи следниве податоци:
1) назив на судот кој го донел решението;
2) име и презиме на стечајниот судија;
3) име и презиме на привремениот стечаен управник и
4) фирма, седиште, единствен матичен број на стечајниот должник (ЕМБС),
даночен број и број на сметка.
(3) Во случај должникот да има имот, меѓутоа тој не е доволен за намирување на
трошоците на стечајната постапка, стечајниот судија носи решение за
спроведување на постапка за впаричување на имотот, согласно со членот 98 став
(5) од овој закон и добиените средства ќе ги искористи за намирување на
трошоците на претходната постапка, а доколку има вишок на средства истите се
уплаќаат на сметката на Буџетот на Република Македонија. Постапката за
впаричување на имотот ја спроведува привремениот стечаен управник во рок не
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подолг од 30 дена. По завршување на постапката за впаричување на имотот и
намирување на трошоците, стечајниот судија носи решение за отворање на
стечајната постапка, нејзино заклучување и наложува бришење на должникот од
регистарот во кој е запишан.
(4) Против решение од ставовите (1) и (2) на овој член доверителите имаат право
на жалба во рок од осум дена од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“. По правосилноста на решението должникот се брише од
регистарот во кој е запишан.
(5) Во случај кога по заклучувањето на стечајната постапка согласно со ставот (1)
на овој член е пронајден нов имот кој влегува во стечајната маса на стечајниот
должник, стечајниот судија носи решение со кое ја спроведува стечајната
постапка над стечајниот должник. Против ова решение не е дозволена жалба.
Стечајниот управник се определува според методот на електронски избор.
Примерок од решението се доставува до Централниот регистар на Република
Македонија.“
Член 41
Насловот на членот 69 се менува и гласи: “Содржина на решението за отворање
на стечајна постапка“.
Член 42
Во членот 69 став (3) бројот „30“ се заменува со бројот „15“.
Во ставот (4) по точката се додава нова реченица која гласи: “Разлачните
доверители кои не поднеле пријава за одвоено намирување во определениот рок
не го губат правото на одвоено намирување од предметот на разлачното право во
стечајната постапка.“
Член 43
Во членот 70 став (1) точката 1 се менува и гласи:
“рочиштето за испитување на побарувањата (испитно рочиште) кое ќе се одржи
во рок не подолг од 45 дена од денот на истекот на рокот за пријавување на
побарувањата;“.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Во случај кога испитното рочиште и собранието од ставот (1) точка 2 на овој
член не се спојуваат, првото извештајно собрание на доверители се закажува
најдоцна во рок од осум дена по денот на завршувањето на испитното рочиште.“
Член 44
Во членот 71 став (4) точка 6 бројот „30“ се заменува со бројот „15“.
Член 45
Членот 73 се менува и гласи:
“(1)Ако стечајниот судија донесе решение со кое се одбива предлогот за
отворање на стечајна постапка, право на жалба има предлагачот во рок од осум
дена од денот на приемот на решението.
(2) Кога стечајниот судија донел решение за отворање на стечајна постапка,
право на жалба има должникот во рок од осум дена од денот на приемот на
решението.
(3) По жалбата одлучува апелациониот суд во рок од 15 дена од приемот на
жалбата од ставовите (1) и (2) на овој член.“
Член 46
По членот 73 се додава нов наслов и нов член 73-а, кои гласат:
“Стечајна постапка од мала вредност
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Член 73-а
(1) Во случај кога вредноста на стечајната маса на стечајниот должник изнесува
до 1.000.000 денари не се именува одбор на доверители.
(2) Доколку собранието на доверители одлучи да се спроведува впаричување на
имотот, на начинот на впаричување на имотот се применуваат одредбите од
членот 98 став (5) од овој закон.“
Член 47
Во членот 77 ставот (2) се менува и гласи:
“Доколку стечајниот должник, односно трето лице кое го има во владение имотот
без правен основ, одбие да го предаде владението и управувањето на
подвижниот и недвижниот имот, стечајниот судија со решение ќе определи
предавање на имотот со присилно извршување, а по предлог на стечајниот
управник. Против ова решение на стечајниот судија не е дозволена жалба. Со
налогот за предавање судот може по службена должност да определи и присилни
мерки против застапникот кој го застапува должникот - правно лице или
должникот поединец, односно трето лице кое го има во владение и управување
подвижниот и недвижниот имот.“
Член 48
Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи:
“Стечајниот управник е должен да направи попис на сите предмети и права што
претставуваат имот којшто влегува во стечајната маса најдоцна во рок од 15 дена
по настанување на правните последици од отворањето на стечајната постапка.
Должникот поединец и застапниците по закон на стечајниот должник - правно
лице, се должни да соработуваат со стечајниот управник.“
Во ставот (2) зборовите: “вешто лице (проценител)“ се заменуваат со зборовите:
“овластен проценувач“.
Во ставовите (2) и (3) зборот “проценител“ се заменува со зборовите:
“овластениот проценувач“.
Во ставот (4) зборот “проценителот“ се заменува со зборовите: “овластениот
проценувач“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Во случај кога при пописот стечајниот управник пронашол недвижен имот на
должникот кој не е запишан во катастарот на недвижности, тој е должен во рок од
осум дена по завршувањето на пописот да започне постапка за предбележување
на овој имот во посебен регистар во јавните книги.“
Член 49
Членот 83 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот управник во рок од осум дена по настанувањето на правните
последици од отворањето на стечајната постапка е должен да состави:
1) список на доверители и
2) список на должници на стечајниот должник, овие списоци ги составува врз
основа на податоците во сметководствената документација и трговските книги на
стечајниот должник и ги доставува до стечајниот судија.
(2) Во списокот на доверители согласно со ставот (1) точка 1 на овој член
стечајниот управник ќе направи класификација на доверителите според
исплатните редови, адресата на секој од доверителите, правниот основ и износот
на побарувањето. Во списокот на доверители стечајниот управник ги евидентира
и доверителите со право на одвоено намирување од предмет или право со тоа што
го наведува правниот основ, износот, подвижниот или недвижниот предмет над
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кое е воспоставено заложното право, како и веројатниот износ кој нема да биде
намирен по реализацијата на заложното право.
(3) Во списокот на должници на стечајниот должник согласно со ставот (1) точка
2 на овој член стечајниот управник ја наведува висината на побарувањето кое не
е наплатена, основ и причините поради кои не е наплатено побарувањето, дали
се води постапка за наплата на побарувањето, во кој стадиум е таа постапка и
веројатноста за наплатата на секое побарување поединечно. Исто така,
стечајниот управник е должен да направи и процена на судските трошоци за
наплата на секое побарување и истата ја доставува до стечајниот судија.
(4) Во списокот стечајниот управник ќе ја наведе и секоја ситуација којашто
овозможува
да
се
изврши
меѓусебно
пребивање
(компензација)
на
побарувањата.“
Член 50
Во членот 84 став (1) по зборовите: „стечајниот управник е должен“ се додаваат
зборовите: „во рок од 30 дена по преземањето на имотот на стечајниот должник“.
Член 51
Членот 85 се менува и гласи:
“Стечајниот управник е должен во стечајното досие да ги депонира: пописот со
извештајот за процена, почетниот стечаен биланс, списокот на доверители и
должници, табелата на утврдени и оспорени побарувања, извештајот за
економско-финансиската состојба на стечајниот должник, месечните и други
извештаи на стечајниот управник, предлог на план за распределба, завршен
извештај и планот за реорганизација, во рок од три дена од нивното изготвување.
Содржината и начинот на водењето на стечајното досие ќе ги пропише
министерот за економија.“
Член 52
Во членот 87 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Стечајните доверители побарувањата кои ги имаат спрема должникот до
денот на отворањето на стечајната постапка писмено ги пријавуваат во рок од 15
дена од денот на објавувањето на огласот во“Службен весник на Република
Македонија“ со тоа што пријавите ги доставуваат до стечајниот управник на
адресата објавена во огласот. Кон пријавата доставуваат писмени докази за
побарувањето.
(2) Во пријавата доверителите се должни да наведат:
1) назив, седиште, единствен матичен број и единствен даночен број на правните
лица, име и презиме, адреса и единствен матичен број за физичките лица;
2) назив на носителот на платен промет кај кој доверителот има сметка и број на
сметката;
3) правниот основ на побарувањето;
4) износ на побарувањето и тоа посебно износ на главното побарување со
пресметана камата до денот на отворање на стечајната постапка и
5) одредено барање на доверителот согласно со одредбите од Законот за
парнична постапка за содржина на тужба.“
Ставот (4) се менува и гласи:
„Доверителите кои имаат право на одвоено намирување, покрај податоците
наведени во ставот (2) на овој член, го наведуваат и делот од имотот на
стечајниот должник на кој нивното право се однесува и висината на нивното
побарување. Кон пријавата доставуваат писмени докази за обезбеденото
побарување.“
Ставот (6) се брише.
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Член 53
Насловот пред членот 88 и членот 88 се менува и гласи:
„Постапување по ненавремена и неуредна пријава
Член 88
(1) Стечајниот управник е должен во рок од пет дена по истекот на рокот за
пријавување на побарувањето да состави посебна табела во која ќе ги
евидентира пријавите на сите стечајни доверители кои го пропуштиле рокот за
пријавување на побарувањето согласно со членот 87 став (1) од овој закон која ја
доставува до стечајниот судија. Стечајниот судија најдоцна во рок од три дена од
приемот на табелата доставена од стечајниот управник ќе донесе решение за
отфрлање на поднесените пријави како ненавремени. Против ова решение
дозволена е жалба по која апелациониот суд одлучува најдоцна во рок од осум
дена од приемот на жалбата. По правосилноста на решението со кое пријавата е
отфрлена како ненавремена се смета дека стечајниот доверител го изгубил
правото да го наплати побарувањето во стечајна постапка.
(2) Доколку доверителот достави пријава за побарување до стечајниот управник
која не ги содржи сите податоци предвидени во членот 87 став (2) од овој закон,
стечајниот управник во рок од три дена од денот на приемот ќе ја врати пријавата
на доверителот со напомена истата да биде уредена во рок од осум дена. Доколку
доверителот не ја уреди пријавата во утврдениот рок, стечајниот управник
доставува предлог до стечајниот судија поднесената пријава да биде отфрлена
како неуредна. Стечајниот судија во рок од три дена од доставениот предлог носи
решение со кое ја отфрла пријавата како неуредна.
Против ова решение дозволена е жалба по која апелациониот суд одлучува
најдоцна во рок од осум дена од приемот на жалбата. Доколку стечајниот судија
не ја отфрли пријавата како неуредна, во истиот рок донесува заклучок со кој му
наложува на стечајниот управник да ја продолжи постапката за утврдување и
оспорување на побарувањето. Против заклучокот на стечајниот судија не е
дозволен приговор.“
Член 54
Членот 89 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот управник ја утврдува основаноста, обемот и исплатниот ред на
секое побарување и за тоа составува посебна табела (шема) на утврдени и
оспорени побарувања во рок од 15 дена по истекот на рокот определен во членот
87 став (1) од овој закон.
(2) Стечајниот управник посебната табела (шема) од ставот (1) на овој член ја
доставува до стечајниот судија, ја депонира во стечајното досие заедно со сите
приложени документи, исправи и докази доставени по секоја пријава и ја
објавува преку системот на е-стечај во рок од пет дена по истекот на рокот од
ставот (1) на овој член. Стечајниот управник е должен да објави известување на
огласна табла на судот и во еден дневен весник за тоа дека табелата на утврдени
и оспорени побарувања е депонирана во стечајното досие. Стечајниот управник е
должен да изврши лична достава на посебната табела на доверителите чии
побарувања се оспорени. Доверителите имаат право на приговор во рок од осум
дена по приемот на посебната табела, односно од денот кога табелата е
депонирана во стечајното досие.
(3) Секој доверител може да оспори побарување на друг доверител само доколку
поднесе посебен приговор во рокот од ставот (2) на овој член со тоа што треба да
го образложи правниот интерес и кон приговорот да достави оригинална или
заверена исправа од нотар или друг доказ со кој го докажува своето тврдење. Ако
не постапи на овој начин доверителот го губи правото да го оспори побарувањето
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на друг доверител во натамошниот тек на постапката за утврдување, како и
правото да ја продолжи парницата која пред отворање на стечајната постапка ја
водел.
(4) На испитното рочиште стечајниот управник се произнесува по приговорите на
начин што наведува кои приговори ги прифаќа, а кои не ги прифаќа со
наведување на причините поради кои го прифатил приговорот или предлага
истиот да се одбие.
Настанатите измени ги евидентира во табелата за утврдени и оспорени
побарувања.
Испитното рочиште ќе се одржи и во случај ако не присуствуваат сите доверители
кои поднеле приговори.
(5) Стечајниот судија во рок од три дена по заклучувањето на испитното рочиште,
донесува решение во кое се наведуваат доверителите на кои им е утврдено
побарувањето и во кој износ и доверителите на кои им е оспорено побарувањето
и во кој износ. Против ова решение не е дозволена посебна жалба.
(6) Формата и содржината на посебната табела (шема) ги пропишува министерот
за економија.“
Членот 90 се брише.

Член 55
Член 56

Членот 91 се менува и гласи:
“(1) Доверителот чие побарување е оспорено има право да поведе парница во рок
од осум дена од приемот на решението.
(2) Доверител кој оспорил побарување на друг доверител чие побарување е
признато од стечајниот управник се упатува на парница. Доверителот кој е упатен
на парница е одговорен за штетата што може да биде предизвикана со водењето
на парницата ако тужбеното барање биде одбиено како неосновано. Доверителот
кој го оспорува побарувањето е должен заедно со тужбата да достави и доказ за
обезбедување на надоместок на штета најмалку во износ од една петтина од
висината на оспореното побарување. Ако не достави доказ за обезбедувањето,
заедно со тужбата, се смета дека доверителот се откажал од оспорување на
побарувањето. Ако тужбеното барање на доверителот биде усвоено во парницата
трошоците на постапката паѓаат на товар на стечајната маса.
(3) Во случај кога е оспорено пријавеното побарување врз основа на извршна
исправа, стечајниот судија со решение ќе го упати стечајниот управник, односно
доверителот да докажат дека побарувањето од извршната исправа престанало,
односно дека повеќе не постои.
(4) Доколку доверителот, односно стечајниот управник не поведе парница во
рокот од ставот (1) на овој член, ќе се смета дека се одрекле од правото за
водење на парницата. Во тој случај се смета дека оспореното побарување е
признато и стечајниот управник е должен да направи промена во табелата од
членот 89 став (1) од овој закон.“
Член 57
Членот 92 се менува и гласи:
“(1) Ако на денот на отворањето на стечајната постапка веќе се води парница за
побарување пријавено во стечајната постапка, а стечајниот управник го оспорил
побарувањето, во тој случај доверителот, односно оној кој го оспорува
побарувањето е должен да достави предлог за продолжување на парницата во
рокот од членот 91 став (1) од овој закон. Стечајниот управник ја презема
парницата во состојба во која се наоѓала во моментот на отворањето на
стечајната постапка.
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(2) Доверителот кој го оспорува побарувањето парницата ја продолжува за име и
сметка на должникот.
(3) Ако парницата од ставот (1) на овој член не се води пред судот кој ја отворил
стечајната постапка, судот пред кој се води парницата ќе ја прекине постапката,
а по доставување на предлогот за продолжување на парницата ќе донесе
решение со кое ќе се огласи за не надлежен и предметот со сите списи ќе ги
достави до судот кој ја води стечајната постапка. Против ова решение не е
дозволена жалба.“
Член 58
По членот 93 се додава нов наслов и нов член 93-а, кои гласат:
“Постапување на стечајниот управник по парниците
Член 93-а
(1) Во споровите кои ќе настанат во врска со утврдување на оспорените
побарувања, како и за побивање на правни дејства во стечајната постапка суди
стечајниот судија кој ја отворил стечајна постапка како судија поединец, односно
претседател на совет.
(2) Постапката од ставот (1) на овој член е итна и предметите мора да бидат
земени во работа најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на тужбата,
односно предлогот за продолжување на парницата.
(3) Постапката од ставот (1) на овој член се води според одредбите на
парничната постапка со тоа што рокот за поднесување на одговор на тужба е осум
дена, рочиштето за главна расправа мора да се одржи најдоцна во рок од 15 дена
од денот на приемот на одговорот на тужбата и постапката пред првостепениот
суд мора да заврши во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на тужбата,
односно предлогот за продолжување на парницата. Против пресуда донесена во
прв степен рокот за поднесување на жалба е осум дена од денот на
доставувањето на преписот на пресудата.
(4) Во споровите од став (1) на овој член второстепениот суд е должен да донесе
одлука по жалба поднесена против одлуката на првостепениот суд во рок од 15
дена од денот на приемот на жалбата, односно во рок од 30 дена доколку пред
второстепениот суд се одржи расправа.
(5) Во споровите од стечајната постапка кога тоа е дозволено со закон против
правосилна пресуда донесена во втор степен странките можат да изјават ревизија
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на препис на пресудата. Врховниот
суд на Република Македонија одлуката по ревизијата ќе ја донесе најдоцна во рок
од 60 дена од денот на приемот на предметот во работа.“
Член 59
Членот 95 се брише.
Член 60
Во членот 96 ставот (2) се менува и гласи:
“Стечајниот управник извештајот за економско-финансиската состојба на
должникот го доставува до стечајниот судија, до членовите на одборот на
доверители и го депонира во стечајното досие на увид на доверителите најдоцна
во рок од 45 дена од денот на приемот на решението за отворање на стечајната
постапка. Стечајниот управник е должен во рок од три дена од извршената
достава да објави известување на огласна табла на судот и во еден дневен весник
за тоа дека извештајот е депониран во стечајното досие. На барање на доверител
стечајниот управник е должен да му достави и копија од извештајот.“
Ставот (3) се брише.

23

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

Член 61
Во членот 97 став (2) по точката се додава нова реченица која гласи: „Доколку
одлучат деловниот потфат на должникот да продолжи истовремено ќе го задолжат
стечајниот управник да изготви план за реорганизација.“
Ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
“(3) Иницијатива за подготовка на план за реорганизација, односно предлог на
план за реорганизација до судот може да достави и секој стечаен и разлачен
доверител најдоцна во рок од осум дена пред одржувањето на собранието на
доверители.
(4) Во случај кога собранието на доверители не ја прифатило иницијативата за
подготовка на план за реорганизација, односно предлог на план за
реорганизација од стечајниот управник од доверителите, согласно со ставовите
(2) и (3) на овој член, стечајниот судија ќе донесе решение за затворање на
деловниот потфат на должникот и ќе го задолжи одборот на доверители во рок од
осум дена да донесе одлука за начинот на впаричување на имотот што влегува во
стечајна маса. Доколку собранието на доверители донесе одлука за затворање на
деловниот потфат, истовремено ќе го определи начинот на впаричување на
стечајната маса.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Стечајниот судија во рок од три дена по заклучувањето на седницата на
првото собрание на доверители ќе донесе решение со кое ќе констатира дека се
донесени одлуките од членот 50 став (1) од овој закон. Против ова решение не е
дозволено право на жалба.“
Член 62
Членот 98 се менува и гласи:
“(1) Ако се одлучи за затворање на деловниот потфат и претворање на имотот,
имотните права и побарувањата на должникот кои влегуваат во стечајна маса во
пари, стечајниот управник во рок од три дена од донесувањето на одлуката
објавува оглас, во најмалку еден дневен весник од трите најтиражни весници кои
се дистрибуираат на целата територија на Република Македонија, а по потреба и
во странски весник, со кој ги повикува заинтересираните купувачи да го
разгледаат имотот и да ги информира за начинот на продажбата. Огласот трае
најмногу 15 дена.
(2) Продажбата на имотот од стечајната маса се врши по пат на електронска
продажба со јавно надавање. Право на учество во продажбата имаат учесниците
кои ќе уплатат депозит или ќе достават банкарска гаранција во висина од 10% од
вредноста на имотот кој е предмет на продажбата.
(3) Првата продажба на имотот од стечајната маса се објавува во рок од три дена
по завршување на рокот од ставот (1) на овој член. Огласот трае најмногу 15
дена. Во случај на неуспешна продажба истиот се повторува најмногу уште два
пати со тоа што целата продажба треба да заврши во рок од 90 дена од денот
кога е донесена одлуката за продажба на имотот.
(4) Учесниците во електронската продажба имаат право на приговор против
одлуката за продажба во рок од три дена од денот на нејзиното објавување. По
приговорот одлучува стечајниот судија со решение кое го донесува во рок од три
дена од денот на поднесувањето на приговорот. Против ова решение не е
дозволено право на жалба.
(5) По исклучок од ставот (2) на овој член стечајниот управник, врз основа на
решение на стечајниот судија, пред донесување на одлука за впаричување на
имотот од стечајна маса, може да врши продажба на имот од стечајна маса со цел
да спречи настанување на штета. Стечајниот судија наредниот работен ден по

24

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

приемот на образложен предлог од стечајниот управник, донесува решение за
продажба во кое го определува предметот, начинот и роковите за продажба.
(6) Продажбата на акциите кои се дел од стечајната маса врши преку берза
согласно со закон и правилата на берзата. Уделите кои се дел од стечајната маса
се продаваат согласно со одредбите од Законот за трговските друштва. Ако
лицата кои имаат приоритет при купувањето на удел го одбијат купувањето на
уделот, тогаш тој се продава на начин предвиден во ставот (2) на овој член.
(7) Стечајниот судија, стечајниот управник, полномошниците на странките не
можат по која било основа да бидат купувачи на имотот на стечајниот должник,
како и нивни роднини по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична
линија до четвртиот степен, роднина по сватовство до втор степен, или брачен
другар на стечајниот судија и на стечајниот управник или нивни полномошници.
(8) Начинот на спроведување на постапката на електронска продажба, како и
продажбата на имотот дел од стечајната маса за која може да настанат штетни
последици го пропишува министерот за економија.“
Член 63
Членот 99 се менува и гласи:
“(1) Во случај кога се врши продажба на имотот по електронски пат, продажбата
секогаш се врши без објавување на почетна цена.
(2) Доколку при електронската продажба на имотот со прибирање на писмени
понуди е понудена определена цена, на предлог на стечајниот управник, во рок
од три дена стечајниот судија свикува собрание на доверители кое треба да се
одржи најдоцна во рок од 15 дена од денот на свикувањето. Собранието на
доверители носи одлука дали имотот ќе биде продаден по постигната цена.
(3) Во случај кога собранието на доверители нема да донесе одлука, односно не е
одржано, решение за продажбата носи стечајниот судија во рок од три дена по
денот за кој било свикано собранието на доверители. Против ова решение не е
дозволено право на жалба.
(4) Доколку имотот од стечајната маса не бил продаден ниту по три обиди на
начин определен во членот 98 став (2) од овој закон, стечајниот судија во рок од
осум дена, по предлог на стечајниот управник, носи решение за намирување на
доверителите со распределба на имотот, правата и побарувањата кои влегуваат
во стечајна маса. Против ова решение не е дозволено право на жалба.
(5) Доколку во постапката за впаричување не бил продаден имотот врз кој е
воспоставено заложно право, разлачниот доверител има право да ја продолжи
постапката за реализација на заложното право преку друг надлежен орган.“
Член 64
Членот 100 се менува и гласи:
“(1) Стечајниот управник го известува стечајниот судија наредниот работен ден за
извршената електронска продажба, односно за одлуката за продажба донесена од
собранието на доверители. Стечајниот судија, врз основа на писменото
известување, во рок од три дена носи решение за извршената продажба и го
задолжува купувачот да го уплати износот на постигнатата цена во рок од осум
дена.
(2) Врз основа на известувањето од стечајниот управник дека е уплатена
постигнатата цена стечајниот судија, во рок од три дена, донесува решение со кое
констатира дека имотот е продаден.
(3) Решението на стечајниот судија од ставот (2) на овој член претставува основ
за пренос на сопственоста и за запишување во јавните книги. За извршената
продажба не се склучува писмен договор за купопродажба.“
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Членот 101 се брише.

Член 65
Член 66

Членот 117 се менува и гласи:
“Во побарувања од повисок исплатен ред спаѓаат плати, придонеси од плата за
пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во
случај на невработеност и надоместоци за периодот од последните три месеци
пред отворањето на стечајната постапка, обештетување за повредите при работа
коишто работникот ги претрпел кај должникот, како и за професионални
заболувања и неисплатени надоместоци на платите за времетраењето на
неискористениот редовен годишен одмор за тековната календарска година.“
Член 67
Во членот 200 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Стечајниот судија со решението за заклучување на стечајната постапка може
да го задолжи стечајниот управник да продолжи да ги води започнатите постапки
кои се од значење за стечајната маса.“
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).
Во членот 214 ставот (3) се брише.

Член 68

Член 69
По членот 215 се додаваат пет нови наслови и пет нови члена 215-а, 215-б, 215в, 215-г и 215-д, кои гласат:
“Лица овластени за поднесување на план за реорганизација
Член 215-а
(1) Согласно со овој закон постапка за реорганизација пред отворање на стечајна
постапка може да се спроведе само ако должникот заедно со предлогот за
отворање на стечајна постапка поднел и план за реорганизација. Во овој случај
постапката за реорганизација се спроведува согласно со одредбите од овој закон
со кој се уредува спроведувањето на оваа постапка.
(2) Постапка за реорганизација може да се спроведе и по отворање на стечајната
постапка по предлог на стечајниот управник во извештајот за економскофинансиската состојба, а врз основа на одлука на доверителите на прво
извештајно собрание на доверители и по иницијатива, односно изготвен план за
реорганизација доставена од доверителите до судот најдоцна во рок од 15 дена
пред одржувањето на првото извештајно собрание на доверители.
(3) Во случај кога во текот на стечајната постапка доверителите на првото
извештајно собрание ќе одобрат иницијатива за спроведување на планот за
реорганизација стечајниот управник, односно доверителот има обврска планот за
реорганизација да го поднесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на добивањето
на овластувањето.
(4) По барање на стечајниот управник, односно доверителот, стечајниот судија
може да го продолжи рокот за подготвување на планот за уште 15 дена.
(5) Кога собранието на доверители на првото извештајно собрание го задолжило
стечајниот управник, односно доверителот да подготви план за реорганизација,
подготвениот план за реорганизација се доставува до стечајниот управник и до
стечајниот судија, а кога стечајниот управник е обврзан според овој закон да го
подготви планот за реорганизација, планот го доставува до стечајниот судија и до
одборот на доверители веднаш по неговото изготвување.
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(6) Ако во определениот рок од ставовите (3) и (4) на овој член не биде поднесен
план за реорганизација, стечајниот судија носи решение со кое постапката
веднаш продолжува со впаричување на имотот.
(7) Во случај кога е поднесен план за реорганизација и од стечајниот управник и
од доверителите, стечајниот судија ќе го прифати оној план за кој дало
согласност собранието на доверители, односно одборот на доверители.
Содржина на планот за реорганизација подготвен од должникот
Член 215-б
(1) Планот за реорганизација подготвен од должникот особено содржи:
1) подготвителен дел и
2) содржински дел во кој се наведуваат:
- мерки и средства за реализација на планот, детален опис на мерките кои треба
да бидат преземени и начин на кој ќе се спроведе реорганизацијата,
- листа на доверители со поделба на класи на доверители и критериуми врз
основа на кои класите се формирани,
- висина на паричните износи или имот кој ќе служи за потполно или делумно
намирување на класите на доверители, вклучувајќи ги и обезбедените и не
обезбедените доверители, како и средствата кои се резервирани за доверителите
на кои им е оспорено побарувањето, постапка за намирување на доверителите и
временска динамика на плаќањето,
- опис на постапка за продажба на имотот со тоа што посебно да се наведе имотот
кој ќе се продава со заложно право или без тој имот и намената на приходите кои
ќе се остварат од таквата продажба,
- рокови за извршување на планот за реорганизација,
- јасно назначување дека со прифаќањето на планот за реорганизација сите
права и обврски на доверителите од планот се дефинираат исклучиво согласно со
одредбите на прифатениот план за реорганизација, вклучувајќи ја ситуацијата во
која планот за реорганизација не е во потполност извршен, односно во која
извршувањето на планот се запира,
- список на членовите на органите на управувањето и нивните надоместоци,
- список на експертите кои биле ангажирани и износ на нивните надоместоци,
- име на независното стручно лице кое врши надзор над спроведувањето на
планот во интерес на сите доверители кои се опфатени со планот и начин на кој
ова лице ќе ги известува доверителите за спроведување на планот за
реорганизација, како и износот и динамиката на исплата на наградата за неговата
работа,
- годишни финансиски извештаи од претходните пет години со мислење на
ревизорот, ако биле предмет на ревизија,
- финасиски проекции, вклучувајќи ги проектираниот биланс на успех, билансна
состојба и извештај за паричните текови за периодот на извршување на планот за
реорганизација,
- датум за почеток на планот за реорганизација и
- рок на спроведување на планот за реорганизација кој не може да биде подолг
од пет години, освен во случај кога мерките за реализација на планот за
реорганизација се однесуваат на предвидена отплата на побарувањата во рати,
измена на роковите на достасување, каматни стапки или други услови на заемот,
кредитот или друго побарување или инструменти за обезбедување, периодот на
отплата на кредитот или заемот земен за време на траењето на претходната
постапка или согласно со планот за реорганизација, како и роковите на
достасување на издадените должнички хартии од вредност.
(2) Планот за реорганизација подготвен од должникот, покрај елементите
предвидени во ставот (1) на овој член содржи и:
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1) одредба со која се одредува дека побарувањата на доверителите кои не се
опфатени со одредбите на планот за намирување на доверителите ќе бидат
намирени на ист начин и под исти услови како побарувањата на другите
доверители од нивна класа;
2) изјави заверени кај нотар од мнозинските доверители по вредност на
побарувања на секоја, со планот, предвидена класа дека се согласни со
содржината на планот и се спремни да гласаат за негово прифаќање;
3) изјава на стечајниот должник за веродостојност на податоците и информациите
наведени во планот;
4) податоци за постапката за подготвување на планот за реорганизација,
вклучувајќи ги податоците за испратени известувања, достапност на
информациите на доверителите и текот на преговорите;
5) вонреден извештај на ревизорите за состојба на трговските книги утврден
најдоцна 60 дена пред денот на поднесувањето на подготвениот план за
реорганизација со преглед на сите побарувања и процентуално учество на секој
доверител во секоја класа на планот;
6) изјава на ревизорот дека подготвениот план за реорганизација е спроведлив и
7) краток извештај за очекуваните битни случувања во работењето по денот на
изготвување на планот за реорганизација и преглед на обврските чие
достасување се очекува во наредните 90 дена, како и начинот на намирување на
тие обврски.
Поднесување на план за реорганизација
Член 215-в
(1) Ако стечајниот должник заедно со предлогот за отворање на стечајна постапка
поднесе и план за реорганизација во предлогот мора да биде наведено дека
предлага спроведување на постапка за реорганизација.
(2) Стечајниот должник е должен заедно со предлогот од ставот (1) на овој член
да достави и доказ дека се исполнети условите за отворање на стечајната
постапка, согласно со членот 5 од овој закон.
(3) Стечајниот судија по службена должност или по предлог на заинтересирано
лице ќе ги отфрли предлогот за отворање на стечајна постапка и предлогот за
спроведување на реорганизација по изготвен план за реорганизација, доколку:
- планот не е во согласност со овој закон,
- со планот не се офатени доверителите кои, доколку биле опфатени со планот,
можеле со своето гласање да влијаат на одлуката за донесување на планот,
- планот не е потполн или е неуреден, а посебно ако изготвениот план за
реорганизација не е составен согласно со одредбите од овој закон со кој се
уредува, кој може да го поднесе планот за реорганизација, содржината и рокот за
поднесување на планот за реорганизација, а недостоците можеле да се отстранат
или не се отстранети во рокот кој го определил стечајниот судија и
- утврди дека не се исполнети условите за отворање на стечајната постапка.
(4) Во случај кога изготвениот план за реорганизација содржи недостатоци и
технички грешки кои можат да се поправат, стечајниот судија со решение ќе му
наложи на должникот во рок од осум дена да го уреди.
(5) Доколку должникот во оставениот рок не постапи по налогот на судот,
стечајниот судија со решение ќе го отфрли предлогот за отворање на стечајна
постапка со изготвениот план за реоргазнизација.
(6) Против решението на стечајниот судија за отфрлање на предлогот за
отворање на стечајна постапка не е дозволена жалба.
Претходна постапка за утврдување на услови за поведување на стечајна постапка
по изготвен план за реорганизација
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Член 215-г
(1) Стечајниот судија во рок од три дена од денот на поднесувањето на уреден
предлог од членот 215-в од овој закон донесува решение за поведување на
претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка
и постапка за реорганизација по изготвен план за реорганизација со кое
закажува рочиште за одлучување за предлогот и гласање за планот на кое ги
повикува сите познати доверители на стечајниот должник. Рочиштето ќе се одржи
во рок од 60 дена од денот на донесеното на решението, во кој рок треба да
заврши и претходната постапка.
(2) Истовремено стечајниот судија е должен да донесе решение со кое ги
определува мерките за обезбедување од членовите 58 и 59 од овој закон, со тоа
што именува привремен стечаен управник. Привремениот стечаен управник ги
извршува должностите кои се определени со решението на стечајниот судија, а по
потреба може да биде задолжен да ги испита сите податоци на кој се заснова
изготвениот план за реорганизација. Исто така, стечајниот судија во текот на
претходната постапка може да именува и други стручни лица со цел да се утврди
точноста на податоците на кој се заснова изготвениот план за реорганизација.
Именувањето на привремениот стечаен управник се врши по пат на електронско
избирање на стечајни управници кои имаат посебни по звања од областа на
планот за реорганизација.
(3) Стечајниот судија заедно со донесувањето на решението од ставот (2) на овој
член за определување на мерки за обезбедување, изработува и оглас. Огласот се
објавува на огласна табла на судот и во “Службен весник на Република
Македонија“, како и во најмалку два високо тиражни дневни весници кои се
дистрибуираат на територијата на Република Македонија, а по потреба да биде
објавен и во меѓународни средства за информирање. Трошоците за објавување на
огласите, како и другите трошоци на претходната постапка од ставот (1) на овој
член е должен да ги надомести предлагачот во износ кој ќе го определи судот во
рок од три дена по приемот на решението.
(4) Во случај предлагачот да не го уплати аваност кој не може да биде повисок од
50.000 денари во рокот определен во ставот (2) на овој член, стечајниот судија ќе
донесе решение со кое ќе ја запре претходната постапка и предлогот ќе го
отфрли.
(5) Огласот од ставот (2) на овој член покрај податоците од решението за
поведување на претходна постапка, мора да содржи:
- известување на доверителите за тоа дека можат да извршат увид во изготвениот
план за реорганизација кој е депониран во стечајното досие и
- повик до сите заинтересирани учесници кои имаат забелешки на предлогот на
изготвениот план за реорганизација со кои ја оспоруваат неговата содржина, а
посебно основот или висината на опфатените побарувања да ги достават до судот
и должникот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен
весник на Република Македонија“. Предлагачот на планот е должен одговорот на
забелешките да го достави до надлежниот суд во рок од осум дена од денот на
приемот на забелешките во судот.
(5) Против решенијата на стечајниот судија од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член не е дозволена жалба.
(6) Во текот на претходната постапка стечајниот судија може да закаже рочиште
на кое ќе се разгледуваат одредени прашања во врска со претходно изготвениот
план за реорганизација.
Рочиште за одлучување по предлогот за отворање на постапка согласно со
изготвениот план за реорганизација
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Член 215-д
(1) За потребите на гласањето по изготвениот план за реорганизација, се смета
дека сите обврски на стечајниот должник настанати пред поднесување на
изготвениот план за реорганизација достасуваат на денот на одржувањето на
рочиштето за гласање за планот.
(2) Привремениот стечаен управник е должен да изврши процена на висината на
побарувањата за потребите на гласањето по изготвениот план за реорганизација.
(3) Ако на рочиштето доверителите го прифатиле изготвениот план за
реорганизација, во тој случај стечајниот судија донесува решение со кое
истовремено ја отвора стечајната постапка и го одобрува прифаќањето на
изготвениот план за реорганизација и ја запира отворената стечајна постапка.
(4) Ако на рочиштето доверителите не го прифатиле изготвениот план за
реорганизација, во тој случај, стечајниот судија донесува решение со кое го
одбива предлогот за отворање на стечајна постапка со однапред изготвен план за
реорганизација.
(5) Должникот е одговорен за штетата која им ја нанел на доверителите поради
донесено решение за определување на мерки за обезбедување, доколку во
доставениот изготвен план за реорганизација прикажал неточни податоци,
односно пропуштил да ги наведе податоците кои се од значење за донесување на
одлуката на судот.
(6) Одредбите од овој закон со кој се уредува постапката за реорганизација и
планот за реорганизација по отворање на стечајната постапка, освен одредбите
од членовите 216, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239
став (4), 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 и 254 од овој
закон се применуваат и во постапката која се спроведува по изготвениот план за
реорганизација.
(7) Трошоците за изготвување и поднесување на изготвениот план за
реорганизација ги сноси предлагачот на планот за реорганизација.
(8) Обврските кои настанале од денот на поднесувањето на изготвениот план за
реорганизација до денот на одржувањето на рочиштето за одлучување по
предлогот и изготвениот план за реорганизација, во случај планот да бил
прифатен, се сметаат за трошоци на стечајната постапка, доколку со планот за
реорганизација поинаку не е определено.
(9) Министерот за економија го пропишува начинот на спроведување на
реорганизацијата по изготвениот план за реорганизација.“
Член 70
Во членот 239 став (4) зборовите: „стечајните доверители“ се заменуваат со
зборот „лицата“.
Член 71
Во членот 262 став (1) зборовите: “членот 36 ставови (4), (5) и (6)“ се заменуваат
со зборовите: “членот 27 став (3)“.
Член 72
Во членот 289 став (3) точката 3 се менува и гласи:
“избира претседател на Комората, членови на Управниот одбор, членови на
Надзорниот одбор и други органи на Комората;“.
Член 73
По членот 290 се додава нов наслов и нов член 290-а, кои гласат:
“Специјализација на стечајни управници
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Член 290-а
(1) Комората на стечајни управници во соработка со Министерството за економија
организира посебна специјалистичка обука и издава сертификат за успешно
завршена обука од областа на подготовка и спроведување на планот за
реорганизација.
(2) Програмата за посебната специјалистичка обука, како и програмата за
полагање на испит за стекнување на сертификат за посебни специјалистички
знаења ја донесува министерот за економија на предлог на Комората на
стечајните управници.
(3) Испитот за стекнување на сертификат за специјалистички знаења се полага
пред комисија од три члена и тоа по предлог на министерот за економија двајца
члена од кои еден член е од редот на стручните и компетентните лица од областа
на стечајното и трговското право, еден од редот на раководните државни
службеници вработени во Министерството за економија и еден член од редот на
овластените проценувачи од Комората на проценувачи.
(4) Министерот за економија со решение во рок од осум дена определува
претседател и членови на комисијата. Претседателот и членовите на комисијата
се определуваат за период од четири години. На членовите на комисијата за
полагање на испитот за специјалистички знаења им следува надоместок за работа
во комисијата чија висина ја определува министерот за економија со решение,
врз основа на бројот на пријавените кандидати и утврдени трошоци за стручниот
испит, како и времето потребно за негово спроведување.
(5) Листата на стечајни управници со добиени сертификати за посебни
специјалистички знаења од областа на планот за реорганизација се објавува на
веб страницата на Министерството за економија и е дел од Регистарот за стечајни
управници кој го води Министерството за економија.
(6)Трошоците за спроведување на посебна специјализирана обука и полагање на
испит за добивање на сертификат од областа на изготвување на план за
реорганизација, паѓаат на товар на кандидатите.“
Член 74
По членот 291 се додава нов наслов и нов член 291-а, кои гласат:
“Надзорен одбор
Член 291-а
(1) Надзорниот одбор е составен од тројца члена од кои еден е претседател на
одборот.
(2) Надзорниот одбор:
- се грижи за законитото работење на Комората од областа на материјалнофинансиското и сметководственото работење,
- врши периодични контроли на работењето на сметководствено-финансиското
работење на Комората и
- врши други работи предвидени со Статутот на Комората.“
Член 75
Во членот 295 став (3) по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
“8) во рок од една календарска година ја повредил должноста, утврдена со овој
закон во најмалку три предмети во кои бил именуван и поради тоа било донесено
решение за негово разрешување од должноста стечаен управник, согласно со
членот 36 од овој закон од страна на стечајните судии кои постапуваат во
најмалку три различни стварно надлежни судови на територијата на Република
Македонија (многу тешка повреда).“
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Член 76
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 77
Комората на стечајните управници е должна да го усогласи своето работење и да
донесе Статут најдоцна во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој
закон.
Член 78
Стечајните постапки отворени до влегувањето во сила на овој закон ќе се
завршат според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 79
Овој закон се применува на постапките по предлозите поднесени од
предлагачите, а по кои не е отворена стечајна постапка пред влегувањето во сила
на овој закон.
Член 80
Стечајните управници кои се стекнале со лиценца пред влегувањето во сила на
овој закон продолжуваат да ја вршат работата на стечаен управник до истекот на
важењето на издадената лиценца.
На стечајните управници на кои на денот во влегувањето во сила на овој закон им
истекува важноста на издадената лиценца или имаат уште една година важење на
издадената лиценца согласно со прописите кои важеле пред влегувањето во сила
на овој закон, се должни во рок од најмногу 15 дена пред истекот на рокот на
важење на лиценцата да поднесат барање за продолжување на важноста на
издадената лиценца за една година согласно со прописите кои важеле пред денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 81
На продажбите кои до влегувањето во сила на овој закон не се завршени се
применуваат одредбите од Професионалниот стандард за начинот, постапката и
роковите за продажба на имотот на стечајниот должник кој претставува стечајна
маса. До започнувањето на примената на одредбите согласно со членот 85 од овој
закон за електронската продажба ќе се применува Професионалниот стандард за
начинот, постапката и роковите за продажба на имотот на стечајниот должник кој
претставува стечајна маса.
Член 82
Одредбите од овој закон со кои се регулира доделување на предметите на
стечајните управници по методот на електронски избор, Регистарот за стечајни
управници, продажба на имотот по електронски пат, како и поведување на
постапка по изготвен план за реорганизација ќе се применуваат од 1 јануари
2014 година.
Член 83
На стечајните управници од членот 85 од овој закон се должни да се осигураат
согласно со членот 28 од овој закон во рок од 15 дена од влегувањето во сила на
овој закон.
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Член 84
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стечај.
Член 85
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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