
ВОДИЧ ЗА МЕНАЏЕРИ 
И ДОВЕРИТЕЛИ

во случај на инсолвентност и стечај

Skopje,septemvri2007

OvaapublikacijaepodgotvenaodstrananaavtorotTatjanaSusuleska
sovelikodu{natapoddr{kanaamerikanskiotnarodprekuAgencijata

naSADzaMe|unarodenRazvoj(USAID)

Mislewataizrazenivoovaapublikacijamupripa|aatnaavtorotine
giizrazuvaatstavovitenaAgencijatanaSADzaMe|unarodenRazvoj

ilinaVladatanaSoedinetiteAmerikanskiDr`avi



Подготвила:
Татјана Сусулеска

Издавач:
Здружение на правници на Република Македонија
Бул. Крсте Мисирков б.б. - Скопје
e-mail: mla@mla.org.mk
www.mla.org.mk

Уредник:
Лилјана Цековска

Компјутерска подготовка:
Бојан Тренчевски

Печати:
Југореклам - Скопје



ВО ДИЧ ЗА МЕ НА ЏЕ РИ 

 Овој во дич ќе ви по мог не да доз на е те:
1. Што е не ли квид ност или нес по соб ност за пла ќа ње на ста са ни те 

об вр ски?
2. Како да се открие?
3. Кој мо же да под не се пред лог за сте чај?
4. Одговорност за не на вре ме но ини ци ра ње на сте чај на по стап ка.
5. Кои по стап ки мо жат да се по кре нат спре ма ме на џе ри те - кри-

вич ни и гра ѓан ски?
6. Како да се спра ви те со не исп ла те ни те об вр ски - во сте чај на по-

стап ка или пред сте чај на по стап ка?
7. Како ќе доз на е те де ка спре ма друш тво то во кое ра бо ти те е ини-

ци ра на или по ве де на сте чај на по стап ка.
8. Што зна чи прет ход на по стап ка.
9. Што се при вре ме ни мер ки во прет ход на по стап ка.
10. Какви ов ла сту ва ња има при вре ме ни от сте ча ен управ ник. 

l во прет ход на по стап ка 
l во отво ре на сте чај на по стап ка.

12. Коисе Ва ши те об вр ски спре ма сте чај ни от управ ник.
13. Кој вр ши исп ла та на до ве ри те ли те?
14. Дали долж ни кот мо же да пред ло жи ре ор га ни за ци ја.
15. Што е со вра бо те ни те.
16. Кој обез бе ду ва средс тва за во де ње на сте чај на та по стап ка.
17. Кои се по год но си те за долж ни кот од отво ре на та сте чај на по стап ка.
18. Кои огра ни чу ва ња ги но си сте чај на та по стап ка.
19. Тужби за по би ва ње на прав ни дејс тви ја - кој мо же да ги под не се.
20. Што зна чат одре де ни по и ми од За ко нот?

I
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Ова е во дич за ме на џе ри и упра ви те ли на 

друш тва, ор га ни ов ла сте ни за за ста пу ва

ње на друш тва та   кои се ин вол ви ра ни во 

сте чај на по стап ка, без ог лед да ли по стап ка се во ди 

спре ма друш тво то во кое ра бо тат  долж ник, или 

нив но то друш тво е до ве ри тел. Ова кра тко ре зи ме 

на пра ва та и об вр ски те на овие ор га ни во сте чај

на та по стап ка, ка ко и по јас ну ва ње на не кои изра

зи од за ко нот со кои ќе се срет нат.

 



5

1. Што е не ли квид ност?
  
 Нес по соб но ста за пла ќа ње на об вр ски те во пер и од од 45 

де на од нив на та ста са ност, се сме та за не ли квид ност. 
Во ва ква си ту а ци ја, но си те лот на пла тен про мет кај кој се 

на о ѓа жи ро сме тка та на долж ни кот, за ра ди фа ктот што не ма 
средс тва на жи ро сме тка та, не мо же во рок од 45 де на да из-
вр ши исп ла та на об вр ска, иа ко е при ло жен ва жеч ки ос нов за 
пла ќа ње.

 Нес по соб но ста за пла ќа ње се до ка жу ва со по твр да из да де-
на од Цен тра лен ре ги стар.

 За по до бру ва ње на ли квид но ста мо же да се ко ри стат си те 
средс тва за пла ќа ње со кои мо жат да се исп ла тат об вр ски те.

Спо соб но ста за пла ќа ње на об вр ски те во еко ном ска та тер-
ми но ло ги ја се на ре ку ва ли квид ност со зна че ње на фи наnси ска 
рам но те жа на прет при ја ти е то кое тре ба бла го вре ме но да ги 
исп ла ќа вкуп ни те ста са ни об вр ски од рас по лож ли ви ли квид ни 
па рич ни средс тва, во опре де лен рок. По крај па рич ни те средс-
тва од жи ро сме тка та и бла гај на та, ли квид но ста се обез бе ду-
ва и со де виз ни те средс тва, че ко ви, ак ции, ме ни ци, об врз ни ци, 
бла гај нич ки за пи си и дру ги хар тии од вред ност, ка ко и по ба ру-
ва ња што мо жат да им би дат от ста пе ни на до ве ри те ли те.

 Не мож но ста за исп ла та на об вр ски те кои се ста са ни, во 
бла го вре мен рок прет ста ву ва за стој во ли квид но ста, а ако тој 
за стој трае по дол го од 45 де на се сме та ка ко нес по соб ност за 
пла ќа ње на об вр ски те во смис ла на За ко нот за сте чај. 

 
2. Ка ко на вре ме да се открие  

нес по соб но ста за пла ќа ње  
на об вр ски те?

Законотзатрговскидруштва пред ви ду ва об вр ска на ор-
га нот на упра ву ва ње во ак ци о нер ско то друш тво, со ре дов ни 
три ме сеч ни или по лу го диш ни прес ме тки, да ја кон тро ли ра ли-
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квид но ста на друш тво то и спо соб но ста за пла ќа ње на об вр ски-
те, ка ко и евен ту ал но по сто е ње на за гу ба.

 Ако во три ме сеч на та или по лу го диш на та прес ме тка, од
нос но го диш на та сме тка друш тво то по ка жу ва за гу ба по го
ле ма од 50% од ос нов на та глав ни на или 30% од вред но ста на 
имо тот на друш тво то, со пис мен из ве штај ор га нот на упра
ву ва ње тре ба да ги об јас ни при чи ни те што до ве ле до та ква 
со стој ба. Во рок од 48 ча са тре ба да се сви ка со бра ние на ак
ци не ри на кое ќе се из ве стат ак ци о не ри те за кон ста ти ра на
та со стој ба.

 Ова е ед на од об вр ски те  на ор га нот на упра ву ва ње во рам-
ки на ов ла сту ва ња та и од го вор но сти те.

 Откри ва ње то на пре за дол же но ста е мно гу по бит но откол-
ку мо мен тал на не ли квид ност или за стој во пла ќа ње то на об-
вр ски те, ко ја мо же да се пре бро ди са мо со по го лем при лив на 
средс тва или ос мис ле на стра те ги ја за исп ла та на об вр ски те.

На сли чен на чин и ор га ни те на дру ги те ви до ви тр гов ски 
друш тва тре ба да ја сле дат сво ја та ли квид ност и на вре ме да 
откри јат за стој или пре кин во исп ла та та на об вр ски те.

3. Од го вор ност за не на вре ме но  
ини ци ра ње на сте чај на по стап ка

 За кон ска об вр ска на ор га нот на упра ву ва ње е во рок од 21 
ден отко га ќе утвр ди де ка не мо же да ги исп ла ти ста са ни те 
об вр ски по ве ќе од 45 де на, од нос но де ка е нес по со бен за пла ќа
ње на об вр ски те, да под не се пред лог за отво ра ње на сте чај на 
по стап ка.

 Чле но ви те на ор га нот на упра ву ва ње со ли дар но им од го ва-
ра ат и на до ве ри те ли те и на ак ци о не ри те за пре диз ви ка на ште-
та ако не по ста пи ле на по го ре на ве де ни от на чин.

 Ва ква та имот на од го вор ност не ја иск лу чу ва и мож на та 
кри вич на од го вор ност.
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 Два та нај важ ни за ко ни од оваа об ласт - За ко нот за тр гов-
ски друш тва и За ко нот за сте чај ја пред ви ду ва ат ва ква та од го-
вор ност што е до во лен сиг нал за се ри оз но ста на об вр ска та на 
ор га нот на упра ву ва ње.

 

4. Кој  мо же да под не се пред лог  
за отво ра ње на сте чај на по стап ка?

-Должникот, од нос но во не го во име ор га нот на упра ву ва-
ње, ли це то ов ла сте но за за ста пу ва ње.

 - Доверителоткој по ве ќе од 45 де на не мо же од би ло ко ја 
сме тка на долж ни кот да си нап ла ти сопс тве но по ба ру ва ње.

 -ДруголицеовластеносоЗакон(на при мер ли кви да то-
рот во по стап ка за ли кви да ци ја ко га ќе утвр ди де ка имо тот на 
долж ни кот не е до во лен за по кри ва ње на об вр ски те).

5. Кои по стап ки мо жат да се по кре нат 
спре ма ме на џе ри те и ор га ни те на 
упра ву ва ње?

 По го ре на ве де ни те за кон ски об вр ски се ос но ва за утвр-
ду ва ње на од го вор ност за зло у по тре ба на служ бе на по лож ба, 
оште ту ва ње на до ве ри те ли и ак ци о не ри што би би ло ос но ва 
Јав но то об ви ни телс тво да ини ци ра кри вич ни по стап ки во рам-
ки на Кри вич ни от за ко ник.

 На до мест на ште та за не на вре ме но ини ци ра ње на сте чај на 
по стап ка се ба ра во гра ѓан ска суд ска по стап ка по пра ви ла та на 
За ко нот за об ли га ци о ни од но си и За ко нот за тр гов ски друш-
тва.

 Пре кр шоч ни по стап ки со За ко нот за тр гов ски друш тва и 
За ко нот за пре кр шо ци мо жат да се во дат и спре ма ор га ни те на 
упра ву ва ње и спре ма прав ни те ли ца.
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 Со вес но и за ко ни то по ста пу ва ње, со до бра про цен ка на си-
ту а ци ја та ан гаж ман на екс пер ти за утвр ду ва ње на фи нан си ска-
та пер и о дич на со стој ба на друш тва та и тр го ве цот по е ди нец, ќе 
би дат ос но ва за да се из бег нат ва кви те по стап ки.

 
6. Ка ко да се спра ви те со не исп ла те ни 

об вр ски?

 Во те кот на ре дов но то де лов но ра бо те ње, ме на џер ска та и 
фи нан си ска та стра те ги ја за исп ла та на об вр ски те оста ну ва ка-
ко сопс твен из бор на ме на џер ски от тим.

 Во си ту а ци ја ко га сеуштенееотворенастечајнапостап-
ка, а е под не сен пред лог за сте чај, со пред сте чај на ре ор га ни-
за ци ја мо же да се по стиг не до го вор - по рам ну ва ње со до ве ри-
те ли те за на чи нот на исп ла та на об вр ски те. Во ва ков слу чај 
по треб на е сог лас ност од си те до ве ри те ли.

 Во си ту а ци ја ко га еотворенастечајнапостапка, исп ла-
та та на об вр ски те се спро ве ду ва по пра ви ла та на За ко нот за 
сте чај, зна чи ко ле ктив на исп ла та на до ве ри те ли те.

По треб но е да се утвр дат си те по ба ру ва ња на до ве ри те ли те 
и да се исп ла тат отка ко ќе се про да де це ли от имот на долж ни-
кот-сте чај на та ма са или ќе се изг ла са ре ор га ни за ци ја со по се-
бен план во кој ќе се пла ни ра на чи нот на исп ла та на об вр ски те. 
По пла нот за ре ор га ни за ци ја не мо ра да гла са ат си те до ве ри те-
ли, ту ку се пред ви ду ва за исти от да гла са мно зинс тво  на до-
ве ри те ли.

 Не се ко гаш, од нос но ре тко ко га об вр ски те се на ми ру ва ат 
во це лост. Ви си на та на исп ла та та на об вр ски те за ви си од вред-
но ста на имо тот или про цен ка та во пла нот за ре ор га ни за ци ја.

 Го ле ма фле кси бил ност и кре а тив ност овоз мо жу ва Зко нот 
за сте чај на по стап ка да вај ќи по ве ќе мож ност за план за ре ор га-
ни за ци ја. 
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7. Ка ко ќе доз на е те де ка спре ма  
друш тво то во кое ра бо ти те е по ве де на 
сте чај на по стап ка?  

 По да то ци те во Цен трал ни от ре ги стар кои се це лос но ажу-
ри ра ни врз ос но ва на до ста ве ни ре ше ни ја од су до ви те, се ос-
но ва и ба за на по да то ци, од кои  мо же да се про ве ри да ли над-
леж ни от суд до не сол ре ше ние за по ве ду ва ње на прет ход на по-
стап ка, да ли е отво ре на сте чај на по стап ка и да ли евен ту ал но 
отво ре на та сте чај на по стап ка ве ќе е за вр ше на.

 
8. Што е тоа прет ход на по стап ка?

 По стап ка та што се по ве ду ва за ра ди ис пи ту ва ње на по сто-
е ње то на ус ло ви за отво ра ње на сте чај на по стап ка, се на ре ку ва 
прет ход на по стап ка. Тоа е  по стап ка што над леж ни от суд ја 
по ве ду ва со по себ но ре ше ние и и прет хо ди на сте чај на та по-
стап ка.

 Не се ко гаш се спро ве ду ва прет ход на по стап ка за да се ис-
пи та да ли има ус ло ви за отво ра ње на сте чај на по стап ка.

 Ко га до ве ри те лот под не су ва пред лог за отво ра ње на сте-
чај на по стап ка, су дот по ве ду ва прет ход на по стап ка за да ги ис-
пи та на во ди те на пред ло гот на до ве ри те лот. Ова со цел да се 
из бег не из бр за но отво ра ње на сте чај на по стап ка и на не су ва ње 
на ште та на де лов ни от уг лед на долж ни кот.

 Ко га долж ни кот пред ла га отво ра ње на сте чај на по стап ка, 
су дот мо же без по ве де на прет ход на по стап ка, да отво ри сте чај-
на по стап ка.

 Ко га ли кви да то рот пред ла га отво ра ње на сте чај на по стап-
ка, исто та ка мо же ди рект но да се отво ри сте чај на по стап ка без 
по ве де на прет ход на по стап ка.

 Прав ни те пос ле ди ци од по ве де на прет ход на по стап ка се 
раз лич ни во од нос на оние  од отво ре на сте чај на по стап ка.
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9. Што се при вре ме ни мер ки  
во прет ход на по стап ка?

 
 Тоа се мер ки со кои се за шти ту ва имо тот на долж ни кот за 

да се спре чи на ста ну ва ње на ште та врз имо тот и со тоа не по-
вол на имот на по лож ба за до ве ри те ли те.

 При вре ме ни мер ки за обез бе ду ва ње се:
l Име ну ва ње на при вре мен сте ча ен управ ник.
l Одре ду ва ње на оп шта за бра на за рас по ла га ње со имо тот од 

стра на на ор га ни те на долж ни кот.
l За бра на или од ла га ње на при сил ни из вр шу ва ња спре ма 

долж ни кот.
l За бра на на исп ла ти од сме тки те на долж ни кот.
l При сил но при ве ду ва ње на од го вор ни те ли ца на долж ни кот.

10. Ка кви ов ла сту ва ња ги има  
при вре ме ни от сте ча ен управ ник?

 Исти от мо же да ги пре зе ма си те мер ки за за шти та на имо-
тот на долж ни кот.

 Да ва сог лас ност на ор га ни те на упра ву ва ње за во де ње на 
ра бо те ње то.

 Ја ис пи ту ва еко ном ско фи нан си ска та со стој ба осо бе но по-
сто е ње то на об вр ски те и мож но ста за исп ла та. 

Ис пи ту ва да ли од имо тот на долж ни кот мо же да се исп ла-
тат тро шо ци те на по стап ка та.

 
11. Ов ла сту ва ња на ор га нот на упра ву ва ње - 

ме на џер ски от тим на долж ни кот:
   
а.Воповедена претходнапостапка
 Во оваа по стап ка ор га нот на упра ву ва ње мо же да го про-

дол жи де лов но то ра бо те ње со сог лас ност на при вре ме ни от 
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сте ча ен управ ник ако та ков е име ну ван. Во спро тив но не ма 
огра ни чу ва ње до кол ку та кво не из дал сте чај ни от су ди ја.

 Не преч но се рас по ла га и со сме тки те на долж ни кот до кол-
ку не по стои суд ска за бра на.

 Не ма за бра на за склу чу ва ње на де лов ни здел ки, но во се кој 
слу чај по ве де на та по стап ка е сиг нал де ка тре ба да се вни ма ва 
на мож но склу чу ва ње на штет ни до го во ри, оту ѓу ва ње на имот 
и сл. со кои би се оште ти ле до ве ри те ли те. 

 
б.Воотворенастечајнапостапка
 Ор га нот на уш пра ву ва ње ги гу би си те пра ва по отво ра ње то 

на сте чај на та по стап ка. За ста пу ва ње то го пре зе ма сте чај ни от 
управ ник , имо тот исто та ка го пре зе ма сте чај ни от управ ник, 
про дол жу ва ње на за поч на ти ра бо ти се спро ве ду ва по до не се на 
од лу ка од сте чај ни от су ди ја , а под над зор на сте чај ни от управ-
ник.

 Единс твен иск лу чок е си ту а ци ја та ко га е доз во ле но лич-
но упра ву ва ње од долж ни кот пред ви де но во план за ре ор га-
ни за ци ја, со доз во ла на сте чај ни от су ди ја. Во та ква си ту а ци ја, 
долж ни кот - прав но ли це упра ву ва и рас по ла га со имо тот што 
вле гу ва во сте чај на та ма са, под над зор на по ве ре ник.

 

12. Кои се Ва ши те об вр ски во прет ход на 
по стап ка и во отво ре на сте чај на  
по стап ка?

 Ко га е под не сен пред лог за отво ра ње на сте чај на по стап ка 
од стра на на до ве ри тел, сте чај ни от су ди ја со ре ше ние ќе по ве-
де прет ход на по стап ка за ис пи ту ва ње на ус ло ви те за отво ра ње 
на сте чај на по стап ка. Ва ша об вр ска е да му ги ста ви те на рас-
по ла га ње и да ги пре да де те на сте чај ни от су ди ја си те по да то ци 
и из ве сту ва ња по треб ни за до не су ва ње на од лу ка. 

 Ако по стап ка та се по ве ду ва по пред лог на долж ни кот, не-
го ви те ор га ни се долж ни во рок од 8 де на да му пре да дат на 
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сте чај ни от су ди ја пис мен из ве штај за еко ном ско - фи нан си ска-
та со стој ба. За ви сти ни то ста на овој из ве штај од го ва ра те кри-
вич но и ма те ри јал но.

 Об вр ска по за ко нот е да им се да дат си те по треб ни ин фор-
ма ции на при вре ме ни от сте ча ен управ ник, а по доц на и на сте-
чај ни от управ ник ко га ќе се отво ри по стап ка, па ду ри и оние 
што мо жат да до ве дат до кри вич но го не ње на ор га ни те на 
упра ву ва ње.

 До кол ку сте не до стап ни за су дот, сте чај ни от су ди ја мо же 
да Ве при ве де и да одре ди мер ка при твор ако:
l Од би ва те да да де те по треб ни ин фор ма ции или из бег ну ва те 

да ги да де те.
l По треб но е да се спре чи пре зе ма ње на актив но сти со кои би 

се оне воз мо жи ло при би ра ње на по треб ни ин фор ма ции.

При тво рот мо же да трае најм но гу 30 де на.
Доз во ле на е жал ба про тив ре ше ни е то за при твор до сте чај-

ни от со вет на исти от суд.
 При тво рот мо же да би де про дол жен најм но гу за 30 де на од 

стра на на сте чај ни от со вет.
 Мо же да би де изре че на и па рич на каз на спре ма од го-

вор ни те ли ца не по ма ла од 20.000,00 ден., ни ту по го ле ма од 
200.000,00 ден.

 За прав но ли це па рич на та каз на мо же да се изре че не за вис-
но и да из не су ва до 500.000,00 ден.

 Во отво ре на сте чај на по стап ка по жел но е да да ва те по треб-
ни ин фор ма ции на сте чај ни от управ ник ка ко би мо жел не пре-
че но да ја во ди по стап ка та.

 

13. Кој вр ши исп ла та на до ве ри те ли те?

 Сте чај ни от управ ник, врз ос но ва на утвр де ни по ба ру ва ња 
со ре ше ние на сте чај ни от су ди ја, вр ши исп ла та на до ве ри те ли-
те сраз мер но на па рич ни те средс тва ос тва ре ни од про даж ба та 
на имо тот.
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 Исп ла та та се вр ши спо ред исп лат ни ре до ви та ка што нај-
пр во се исп ла ќа ат при о ри тет ни те до ве ри те ли, до ве ри те ли те од 
по ви сок исп ла тен ранг, па сте чај ни те до ве ри те ли.

 Пред да се при ста пи кон исп ла та та на до ве ри те ли те, тре ба 
да се обез бе дат средс тва за исп ла та на тро шо ци те и до ве ри те-
ли те на сте чај на ма са.

 Ова во си ту а ци ја ко га се про да ва имо тот по до не се на од лу-
ка за ли кви да ци ја со про даж ба на имо тот. 

 Во по стап ка за ре ор га ни за ци ја, са ми от долж ник-не го ви те 
ор га ни, во рам ки на одред би те на пла нот за ре ор га ни за ци ја вр-
шат исп ла та или по и на кво на ми ру ва ње на до ве ри те ли те она ка 
ка ко што при фа ти ле до ве ри те ли те из јас ну вај ќи се со гла са ње.

 

14. Да ли долж ни кот мо же да пред ло жи 
ре ор га ни за ци ја?

 
 Долж ни кот мо же да пред ло жи ре ор га ни за ци ја уште при 

под не су ва ње то на пред ло гот за отво ра ње на сте чај на по стап ка. 
Оваа мож ност е при ви ле ги ја за долж ни кот кој со до бра де лов-
на и еко ном ско-фи нан си ска стра те ги ја, на вре ме ќе про це ни во 
ка ква со стој ба се на о ѓа и кои мер ки мо же да ги пре зе ме за да 
ги исп ла ти об вр ски те, а се пак да не за вр ши со ли кви да ци ја. 
Во таа смис ла ор га нот на упра ву ва ње мо же да из го тви план за 
ре ор га ни за ци ја, да го до ста ви до су дот за ед но со пред ло гот за 
отво ра ње на сте чај, да пред ло жи да не пре ста ну ва де лов но то 
ра бо те ње - биз ни сот до одр жу ва ње на со бра ни е то за гла са ње 
по пла нот со тоа долж ни кот до би ва во вре ме во смис ла на од-
ло же на или пла ни ра на исп ла та на об вр ски те, ве ри фи ку ва на и 
при фа те на од до ве ри те ли те со одо бре ние на сте чај ни от су ди ја. 
Тоа е та ка на ре че но репрограмирањенаобврските.

За ко нот за сте чај да ва по ве ќе мож но сти за ре ор га ни за ци ја.
При тоа:

Мо же да му се пре пу шти на долж ни кот сам да упра ву ва и ��

рас по ла га со це ли от или дел од имо тот;
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Ќе се спро ве де ста тус на про ме на;��

Ќе се пред ло жи спо ју ва ње со ед но или по ве ќе друш тва;��

Ќе се про да де цел или дел од имо тот на долж ни кот;��

Ќе се по де ли имо тот или дел од имо тот на до ве ри те ли те;��

Ќе се на ми рат обез бе де ни те до ве ри те ли;��

Ќе се на ма лат или од ло жат исп ла ти те на об вр ски те;��

Об вр ски те ќе се пре тво рат во кре дит;��

Об вр ски те ќе се на ми рат со уде ли или ак ции;��

Ќе се из вр ши до пол ни тел но вло жу ва ње;��

Мо же да се зго ле ми ос нов на та глав ни на пре ку из да ва ње на ��

но ви ак ции и уде ли;
Ќе се из ме ни до го во рот за друш тво то;��

Ќе се из нај дат мер ки во сог лас нот со За кон. ��

 Пла нот за ре ор га ни за ци ја со др жи под го тви те лен и спро-
вед бен дел.

 Во под го тви тел ни от дел се опи шу ва ат мер ки те што се пре-
зе ма ат за да се соз да де ос но ва за да се за до во лат пра ва та на 
учес ни ци те во сте чај на та по стап ка.

 Спро вед бе ни от дел де фи ни ра на кој на чин, со кои мер ки и 
средс тва ќе се ре а ли зи ра пла нот од кој имот и со кој па рич ни 
из но си ќе се на ми ри, ка ко ќе се про да ва имо тот и кој имот би 
се про да вал, да ли ќе би де оп то ва рен со за лог, спи сок на чле но-
ви на ор га ни те на упра ву ва ње и нив ни те на до ме сто ци, струч-
ни те ли ца што ќе би дат ан га жи ра ни, фи на си ски про ек ции со 
мож но сти за соз да ва ње на нов долг, из но сот до кој долж ни кот 
ќе би де ос ло бо ден од по стој ни те об вр ски.  Од ко га ќе поч не да 
се при ме ну ва пла нот.

 Пла нот мо же да пред ви ди са мо еден до ве ри тел или са на-
тор да го про дол жи ра бо те ње то на долж ни кот.

 Во пла нот за ре ор га ни за ци ја до ве ри те ли те се гру пи ра ат  
спо ред сво и те ин те ре си кој има ат ед на ков трет ман.

 Пла нот за ре ор га ни за ци ја се при ла га до су дот кој го ста ва 
на ја вен увид во рок од 8 де на од до ста ву ва ње то. Пос ле тоа се 
сви ку ва со бра ние на до ве ри те ли кое ќе рас пра ва по пред ло же-
ни от план и на кое ќе се гла са по исти от.
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 Да ту мот на одр жу ва ње на со бра ни е то јав но се об ја ву ва.
 На са мо то со бра ние се утвр ду ва ат гла сач ки те пра ва на сте-

чај ни те до ве ри те ли и се сме та де ка, ако про сто мно зинс тво од 
вкуп ни от из нос на по ба ру ва ња та се при сут ни на со бра ни е то, а 
од нив гла са мно зинс тво то, пла нот е при фа тен - усво ен.

 Се сме та де ка и долж ни кот дал сог лас ност, ако не се спро-
тив ста ви во пис ме на фор ма.

 Со свое ре ше ние сте чај ни от су ди ја го одо бру ва при фа те-
ни от план за ре ор га ни за ци ја.

 На сте чај ни от су ди ја оста ну ва пра во по служ бе на долж-
ност да од бие да го одо бри пре ло же ни от план до кол ку не се 
по чи ту ва ни за кон ски те одред би око лу не го во из го тву ва ње и 
тоа: ако, со др жи на та на пла нот и по стап ка та за не го во до не-
су ва ње не се спро ве де ни спо ред За кон, се при ви ле ги ра не кој 
од до ве ри те ли те, не се по чи ту ва пра во то на при о ри тет, не се 
по дед на кво тре ти ра ни гру пи те на до ве ри те ли. 

 И во ва ков слу чај ако до ве ри те ли те се до го во рат, сте чај ни-
от су ди ја мо же да при фа ти и да одо бри план за ре ор га ни за ци ја 
она ка ка ко што се усол га си ле до ве ри те ли те.

 На та му, се вр ши над зор над спро ве ду ва ње на пла нот за ре-
ор га ни за ци ја по зак лу чу ва ње то на сте чај на та по стап ка и тоа 
од стра на на сте чај ни от управ ник или дру го ли це - кон тро лор, 
во за вис ност од тоа ко му сте чај ни от су ди ја ќе го до ве ри над зо-
рот.

 Со одо бру ва ње на пла нот за ре ор га ни за ци ја сте чај на та по-
стап ка се зак лу чу ва, а по на та му се спро ве ду ва над зор над реа-
ли за ци ја та на пла нот. Ако исти то не се спро ве ду ва, би ло кој 
сте ча ен до ве ри тел или сте чај ни от управ ник мо жат да ба ра ат 
по втор но отво ра ње на сте чај на та по стап ка.

15. Што е со вра бо те ни те?

 Со отво ра ње то на сте чај на по стап ка, на вра бо те ни те им 
пре ста ну ва ра бот ни от од нос.
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 Тоа е мож ност за ре ша ва ње на проб ле мот со пре вра бо те-
ност до кол ку во пла нот за ре ор га ни за ци ја пред ви ди те на ма лу-
ва ње на бро јот на вра бо те ни те т.н. тех но ло шки ви шо ци.

 Тре ба да зна е те, де ка, во ни кој слу чај не сме е те да ги по-
вре ди те за кон ски за га ран ти ра ни те пра ва по За ко нот за ра бот ни 
од но си, до кол ку  пред ла га те ра ор га ни за ци ја.

 Ако се отво ри сте чај на по стап ка без пред ло жен план за ре-
ор га ни за ци ја, на си те вра бо те ни им пре ста ну ва ра бот ни от од-
нос.

 Вра бо те ни те стек ну ва ат при о ри тет ни пра ва за нап ла та на 
по ба ру ва ње по ос нов на пла ти и при до не си за пос лед ни те 3 
ме се ци пред отво ра ње на сте чај на по стап ка, обе ште ту ва ње за 
по вре ди при ра бо та, про фе си о нал ни за бо лу ва ња и на до ме сто-
ци за не и ско ри стен го ди шен од мор. Тоа се т.н. по ба ру ва ње од 
по ви сок исп ла тен ред.

 За ко нот им да ва при о ри тет на за тек на ти те ра бот ни ци на 
де нот на отво ра ње то на сте чај на та по стап ка при но во вра бо ту-
ва ње со но ви до го во ри за ра бо та кај исти от суб јект.

 

16. Кој обез бе ду ва средс тва за во де ње 
на сте чај на та по стап ка?

 Ко га предл гач на сте чај е до ве ри тел, исти от е дол жен по 
за дол же ние на су дот да аван си ра тро шо ци за во де ње на прет-
ход на та по стап ка. Ви си на та на средс тва та е опре де ле на со пра-
вил ник.

 По отво ра ње на сте чај на по стап ка та, средс тва се обез бе ду-
ва ат од имо тот што ја со чи ну ва сте чај на та ма са - це ло куп ни от 
имот, по ба ру ва ња, пра ва од хар тии од вред ност, уде ли и слич-
но.

 Ако та ков имот не ма или има имот, но е не до во лен за да ги 
по крие ни ту тро шо ци те на сте чај на та по стап ка, сте чај на по стап-
ка не ма да се спро ве ду ва. Во та ква си ту а ци ја сте чај на по стап ка 
се отво ра, но иста та не се спро ве ду ва и вед наш се зак лу чу ва.
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 Ако во те кот на отво ре на сте чај на по стап ка про из ле зе, де-
ка, имо тот е не до во лен за по кри ва ње на тро шо ци те, иста та ќе 
се за пре со ре ше ние на сте чај ни от су ди ја.

17. Кои се по год но си те за долж ни кот од 
отво ре на та сте чај на по стап ка?

 
 За не ка кви по год но сти мо же да се збо ру ва пред се во по-

стап ка за ре ор га ни за ци ја ко га долж ни кот пра ви обид да из ле зе 
од еко ном ско-фи на си ска та кри за и да про дол жи со ра бо та.

 Со отво ра ње на сте чај на та по стап ка пре ста ну ва ат при сил-
ни те из вр шу ва ња од сме тки те и имо тот на долж ни кот. 

 Со пред ло же на та ре ор га ни за ци ја се да ва мож ност за од ла-
га ње на исп ла та та на об вр ски те кои при стиг на ле.

 Ре ор га ни за ци ја та е мож ност за ос ло бо ду ва ње од ви шо кот 
вра бо те ни.

 До кол ку се доз во ли лич но упра ву ва ње, ре чи си и да не ма 
огра ни чу ва ња во ра ко во де ње то со де лов но то ра бо те ње, а се пак 
по стап ка та се во ди по пра ви ла та пред ви де ни во за кон.

 Ко га е до не се на од лу ка за про даж ба на имо тот, по стап ка та 
за про даж ба ја во ди про фе си о нал но ли це - сте ча ен управ ник 
кој од го ва ра про фе си о нал но за за ко ни то ста во спро ве ду ва ње 
на це ла та по стап ка, рам но мер но на ми ру ва ње на до ве ри те ли те 
без при ви ле ги ја на би ло кој од нив.

 Долж ни кот по е ди нец или чле но ви те на ор га нот има ат пра-
во да им се обез бе дат нуж ни средс тва за ег зи стен ци ја лич но за 
нив и за чле но ви те на по тес но сто се мејс тво.

 

18. Кои огра ни чу ва ња ги но си сте чај на та 
по стап ка?

 
 Долж ни кот - ор га ни те на упра ву ва ње го гу бат пра во то да 

упра ву ва ат со имо тот, да го за ста пу ва ат долж ни кот, да склу чу-
ва ат де лов ни здел ки и да го во дат биз ни сот.
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 Жи ро сме тка та на долж ни кот пре ста ну ва, а се отво ра но ва 
жи ро сме тка со но ви ов ла сте ни пот пис ни ци - сте чај ни от управ-
ник и ли ца ов ла сте ни од не го ва стра на.

 Над вор од про пи ша ни те пра ви ла не мо же да се про да ва 
имо тот, ни ти да се оп те ре ту ва со за лог и хи по те ка.

 Се гу би пра во то на пла та, би деј ќи пре ста ну ва ра бот ни от од нос.
 Пре ста ну ва ат ме на џер ски те до го во ри.
 

19. Туж би за по би ва ње на прав ни  
дејс тви ја - кој мо же да ги под не се? 

 Штет ни те прав ни дејс тви ја со кои се на ру шу ва изед на че но 
на ми ру ва ње на до ве ри те ли те, па не кои од нив се ста ва ат во по-
по вол на по лож ба, мо жат да се по би ва ат.

 Сте чај ни от управ ник е ов ла стен во име на сте чај ни от долж-
ник и сте чај ни те до ве ри те ли да под не су ва туж би за по би ва ње 
на прав ни дејс тви ја.

 Мо же да се по би ва ат:
l Прав на ра бо та пре зе ме на во пос лед ни те 3 ме се ци пред под-

не су ва ње на пред лог за отво ра ње на сте чај на по стап ка, со 
ко ја на сте чен до ве ри тел му се овоз мо жу ва на ми ру ва ње, ако 
во тоа вре ме долж ни кот ве ќе бил нес по со бен за пла ќа ње, а 
до ве ри те лот зна ел или мо рал да знае за тоа.

l Прав на ра бо та со ко ја на сте ча ен до ве ри тел му се овоз мо-
жу ва обез бе ду ва ње или на ми ру ва ње кое не мал пра во да го 
ба ра во тоа вре ме и тоа во пос лед ни те 30 де на пред под не су-
ва ње на пред ло гот, 90 де на пред под не су ва ње на пред ло гот 
ако долж ни кот ве ќе бил не ли кви ден во тоа вре ме или пак во 
исти от пер и од до ве ри те лот зна ел де ка се оште ту ва ат дру ги-
те до ве ри те ли.

l Прав на ра бо та прев зе ме на по под не су ва ње на пред ло гот за 
отво ра ње на сте чај на по стап ка, ако дру га та стра на зна е ла за 
нес по соб но ста за пла ќа ње.

l Прав на ра бо та пре зе ме на во пос ле ди те 10 го ди ни пред отво-
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ра ње то на сте чај на та по стап ка со ко ја долж ни кот свес но ги 
оште тил до ве ри те ли те, но ако дру га та стра на зна е ла за на ме-
ри те на долж ни кот. Зна е ње то за на ме ра та се прет по ста ву ва.

l Дво стра но то ва рен до го вор склу чен ме ѓу долж ни кот и не му 
бли ско ли це.

l Прав на ра бо та без на до ме сток или со безз на ча ен на до ме-
сток.

 
20. Што зна чат одре де ни по и ми  

од За ко нот за сте чај?
 

Аранжманзафинансискиколатерал-да ва те лот на ко ла те ра лот 
пре зе ма об вр ска да вос по ста ви пра во на обез бе ду ва ње врз 
фи на си ски ин стру мен ти или го то ви на или да ги пре не се 
не го ви те пра ва што ги има врз фи нан си ски те ин стру мен-
ти или го то ви на ка ко ко ла те рал или га ран ци ја на име на 
при ма те лот на ко ла те ра лот.

Банка-прав но ли це кое ги вр ши ра бо ти те на плат ни от про мет.

Совесен трговец - пра вен стан дард за вр ше ње на ра бо ти те на 
сте чај ни от управ ник со на ру шу ва ње на кој, сте чај ни от 
управ ник од го ва ра.

Доброволнопорамнувањесе пре го во ри кои има ат за цел спо год-
бе но ре ша ва ње на долж нич ко до ве ри тел ски те од но си.

Доверителсообезбеденопобарувањее суб је ктот кој има по ба ру-
ва ње спре ма долж ни кот но исто то е обез бе де но со за пи-
шан за лог во јав на кни га, уште се на ре ку ва “раз ла чен до-
ве ри тел“.

Доверителсоправонаиздвојувањесенарекуваиизлачендо-
верител кој има ствар но или лич но пра во врз пред мет 
што е во вла де ние на сте чај ни от долж ник па мо же да ба ра 
тој пред мет да се из ла чи или изд вои.
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Доверителнастечајнамасае фи зич ко или прав но ли це кое има 
по ба ру ва ње спре ма сте чај ни от долж ник кое на ста на ло по 
отво ра ње на сте чај на та по стап ка. Се раз ли ку ва од сте ча-
ен до ве ри тел по тоа што сте чај ни от до ве ри тел има по-
ба ру ва ње кое да ти ра од пред отво ра ње то на сте чај на та 
по стап ка.

Должнике се кое прав но или фи зич ко ли це над кое мо же да се отво-
ри сте чај на по стап ка сог лас но чл. 4 од За ко нот за сте чај.

 Долж ни кот мо же да се ја ви во по стап ка за ли кви да ци ја со 
про даж ба на имо тот или во по стап ка за ре ор га ни за ци ја.

Застапник по закон е из вр шен член на од бо рот на ди ре кто ри, 
член на управ ни от од бор или упра ви тел, кој го за ста пу ва 
друш тво то врз ос но ва на ов ла сту ва ње да де но со за кон.

Имотнадолжникотго со чи ну ва ат имо тот, пра ва та и ин те ре си те 
на долж ни кот. Исти от уште се на ре ку ва и сте чај на ма са, 
до кол ку спре ма тој имот се во ди сте чај на по стап ка.

Ликвидацијавостечајвсуш ност е израз кој се упо тре бу ва за да 
се иска же де ка се во ди сте чај на по стап ка во ко ја е до не-
се на од лу ка имо тот на долж ни кот да се про да де или да се 
по де ли ме ѓу до ве ри те ли те.

Неликвидносте друг на зив на нес по соб ност за пла ќа ње на об вр-
ски те и оз на чу ва со стој ба ко га долж ни кот не ги на ми ру ва 
сво и те при стиг на ти па рич ни об вр ски.

Овластенревизоре ли це кое вр ши ре ви зор ски ра бо ти со ов ла сту-
гва ње спо ред За ко нот за ре ви зи ја.

Овластенпроценителе ли це кое вр ши про цен ка врз ос но ва на 
ов ла сту ва ње до би е но со за ве ду ва ње во ре ги ста рот на ов-
ла сте ни про це ни те ли.

Органна управување е ин ди ви ду ал но или ко ле ктив но те ло во 
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тр гов ско то друш тво на ко го му е до ве ре но упра ву ва ње то 
со друш тво то врз ос но ва на за кон ски одред би.

Носителинаплатенпрометсе бан ки те ов ла сте ни за вр ше ње на 
плат ни от про мет во зем ја та.

Претпријатиее збир од пра ва, пред ме ти и фа ктич ки од но си кои 
има ат имот на вред ност и при па ѓа ат на тр гов ска та деј ност 
на тр го ве цот.

Приоритете пра во кое е ран ги ра но пред дру го по ба ру ва ње, врз 
ос но ва на овој за кон. При о ри тет но то по ба ру ва ње се исп-
ла ќа пред оста на ти те по ба ру ва ња.

Постапказареорганизацијае онаа по стап ка во ко ја долж ни кот 
пред ло жил ре ор га ни за ци ја, се рас пра ва во отво ре на та 
сте чај на по стап ка и до ве ри те ли те се из јас ну ва ат по пред-
ло гот на долж ни кот за ре ор га ни за ци ја, вклу чу вај ќи го и 
под го тву ва ње то на пла нот за ре ор га ни за ци ја, из јас ну ва-
ње на до ве ри те ли те и одо бру ва ње на долж ни кот да про-
дол жи со ра бо та.

Са ма тареорганизацијазна чи одр жу ва ње на до бра та фи нан си ска 
со стој ба на прет при ја ти е то, вклу чу вај ќи го и про дол жу-
ва ње то со де лов но ра бо те ње под ус ло ви пред ви де ни во 
пла нот за ре ор га ни за ци ја.

Седиштенадруштвотое ме сто то ка де е на ве де на адре са та спо-
ред до го во рот за друш тво то.

Статусниизменина друш тва та зна чат при со е ди ну ва ње, спо ју ва-
ње или по дел ба на тр гов ски те друш тва.

Стечајнапостапкае ко ле ктив на по стап ка за на ми ру ва ње на до-
ве ри те ли те.

Стечаенуправнике ли це кое е ов ла сте но да го за ста пу ва имо тот 
на долж ни кот, да ги спро ве ду ва дејс тви ја та на про даж ба 
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на имо тот или ре ор га ни за ци ја на долж ни кот до де ка трае 
сте чај на та по стап ка.

Странска постапка е ко ле ктив на суд ска или ад ми ни стра тив на 
по стап ка во стран ска зем ја.

Трговски ре ги стар е ос но вен ре ги стар во кој се вр шат упи си те 
опре де ле ни со За ко нот за тр гов ски друш тва, За ко нот за 
сте чај и дру ги за ко ни.

Трошоцитенастечајнатапостапкаги со чи ну ва ат: на до мест за 
ра бо та та на сте чај ни от управ ник и ли ца та кој тој ги наз-
на чил, тро шо ци за про дол жу ва ње со де лов но то ра бо те ње 
во сте чај, дол го ви што про из ле гу ва ат од ра бо те ње то на 
сте чај ни от управ ник во рам ки на не го ви те над леж но сти.

Финасискиколатералсе па ри или фи на си ски ин стру мен ти кои 
слу жат за обез бе ду ва ње.
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      II
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ВОДИЧ ЗА ДОВЕРИТЕЛИ

1. Што е сте чај, а што е сте чај на по стап ка?

2. Кога се отво ра сте чај на по стап ка?

3. Каде е ре гу ли ра на сте чај на та по стап ка?

4. Кој ја спро ве ду ва сте чај на та по стап ка?

5. Кога ста ну ваш до ве ри тел ?

6. Како да ини ци раш сте чај на по стап ка?

7. Како да под не сеш при ја ва во сте чај на по стап ка?
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8. Видовина до ве ри те ли.

9. Кои пра ва ги има ат до ве ри те ли те во сте чај на та по стап-
ка.

10. Кои ви до ви туж би мо же да ги под не се до ве ри те лот?

11. Учество во ор га ни те на сте чај на та по стап ка. 
l Од бор на до ве ри те ли 
l Со бра ние на до ве ри те ли.

12. Вработенитека ко до ве ри те ли.

13. Значење на изра зи те.

Овој во дич ти ја об јас ну ва про це ду ра та 

кога ти по ба ру ваш па ри од по е ди нец или 

друш тво кое е во сте чај или во по стап ка та 

за ре ор га ни за ци ја. Исти от те во ди низ сте чај на та 

по стап ка по пра ви ла та што ги одре ду ва За ко нот 

за сте чај. Во се кој слу чај  овој во дич ќе ти открие 

де ка  ТИ ОД ЛУ ЧУ ВАШ ЗА ТВО Е ТО ПО БА РУ ВА ЊЕ 

пре ку учес тво во ор га ни те на сте чај на та по стап ка 

кои це лос но го кон тро ли ра ат те кот на по стап ка та 

и тво ја та мож ност за нап ла та на по ба ру ва ње то.

Би ди акти вен учес ник и ко ри сти ги пра ва та што ти 

ги га ран ти ра За ко нот за сте чај.

1. Што е сте чај?
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Стечајот е на чин на ре ша ва ње на си ту а ци ја та ко га долж-
ни кот има об вр ски што не мо же да ги пла ти.

 Стечајнатапостапка е судскапостапка што се спро ве-
ду ва спре ма долж ни кот со цел да им овоз мо жи на до ве ри те-
ли те ко ле ктив на нап ла та на по ба ру ва ња та, без при ви ле ги ра ње 
на би ло кој од нив и му овоз мо жу ва на долж ни кот да по стиг не 
до го вор со до ве ри те ли те за исп ла та на об вр ски те со од ло же но 
пла ќа ње пре ку план за ре ор га ни за ци ја со цел да мо же по втор-
но да го про дол жи де лов но то ра бо те ње.

 Се кој де ло вен суб јект мо же да се нај де во сте чај вклу чу вај-
ќи го и по е ди не цот ре ги стри ран ка ко тр го вец.

 
2. Ко га се отво ра (по ве ду ва)  

сте чај на по стап ка?

 Сте чај на по стап ка се по ве ду ва по пред лог, што зна чи по 
ини ци ја ти ва на пред ла гач.

Ко га са ми от долж ник ќе утвр ди де ка не e спо со бен да ги 
исп ла ти сво и те при стиг на ти об вр ски по дол го од 45 де на, мо же 
да под не се пред лог за отво ра ње на сте чај на по стап ка.

 За кон ска об вр ска е на долж ни кот да ја сле ди сво ја та ли-
квид ност и на вре ме да сог ле да за стој во пла ќа ње то на об вр ски-
те и да пре зе ме мер ки за над ми ну ва ње на со стој ба та.

 За кон ска об вр ска е на ор га нот на упра ву ва ње на долж ни-
кот да ги из ве сти сопс тве ни ци те на ка пи та лот, де ка, во де лов-
но то ра бо те ње се по ја ву ва за стој во исп ла та та на об вр ски те. 

 Ов ла сте ни те ли ца и ор га нот за упра ву ва ње и за ста пу ва ње 
ка ко и ор га ни за над зор во тр гов ски те друш тва, лично,соли-
дарноинеограниченосеодговорниза ште ти те што ги пре-
диз ви ка ле на до ве ри те ли те на тр гов ско то друш тво или по е ди-
нец ако на вре ме не под не сат пред лог за отво ра ње на сте чај на 
по стап ка. Исти те мо жат и кри вич но да од го ва ра ат за оште ту-
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ва ње на до ве ри те ли.
 Об вр ска та за под не су ва ње на пред лог за отво ра ње на сте-

чај на по стап ка на ста пу ва нај доц на во рок од 21 ден од де нот 
ко га кон ста ти ра ле по сто е ње на при чи ни за отво ра ње на сте чај-
на по стап ка.

 Акосидоверител, сте чај на по стап ка ини ци раш ко га имаш 
по ба ру ва ње кое не мо жеш да го нап ла тиш ни по про тек на 45 
де на од би ло ко ја жи ро сме тка на долж ни кот или до бро вол но 
од не го ва стра на, а по се ду ваш ва жеч ки ос нов за пла ќа ње.

3. Ка де е ре гу ли ра на сте чај на та  
по стап ка?

Законот за стечај (Служ бен вес ник на РМ бр..34 од 
22.03.2006 год.) ги одре ду ва прав ни те пра ви ла за спро ве ду ва-
ње на сте чај на та по стап ка и ре гу ли ра: 
l Кои се це ли те.
l Суб је кти те спре ма чиј имот се спро ве ду ва сте чај.
l Ус ло ви за отво ра ње на сте чај на по стап ка.
l Кој суд е над ле жен.
l Ор га ни те на сте чај на та по стап ка.
l Пла нот за ре ор га ни за ци ја и зак лу чу ва ње на сте чај на та по-

стап ка.
l По себ ни те сте чај ни по стап ки.

 

4. Кој ја спро ве ду ва сте чај на та  
по стап ка?

а.Надлеженсуд
 За спро ве ду ва ње на сте чај на по стап ка над ле жен е Ос нов-

ни от суд со про ши ре на над леж ност на те ри то ри ја на ко ја е ре-
ги стри ра но се ди ште то на долж ни кот.
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 Ед наш зас но ва на та мес на над леж ност на су дот, од под не-
су ва ње на пред ло гот за отво ра ње на сте чај на по стап ка, не мо-
же да се из ме ни до за вр шу ва ње на по стап ка та.

 Во мес но над леж ни от суд ка де се на о ѓа се ди ште то на долж-
ни кот мо же да се обра ти те и за ин фор ма ции за те кот на по стап-
ка та, да по ба ра те за бр зу ва ње на по стап ка та или да се по жа ли те 
за на чи нот на кој се спро ве ду ва по стап ка та.

 Сте чај на та по стап ка е транс па рент на.Спи си те од сте чај но-
то до сие се до стап ни на си те учес ни ци .

 
б.Органикоијаспроведуваатстечајнатапостапка
lСтечајниотсудија е ор ган на сте чај на та по стап ка кој што 

ка ко су ди ја го во ди слу ча јот од при е мот на пред ло гот за 
отво ра ње на сте чај на по стап ка до ста вен до мес но над леж ни-
от Ос но вен суд, па се до неј зи но зак лу чу ва ње.

l Стечаенуправник -тоа е фи зич ко ли це кое има ли цен ца за 
вр ше ње на ра бо ти те на сте ча ен управ ник или јав но тр гов ско 
друш тво или друш тво со огра ни че на од го вор ност ос но ва но 
са мо за вр ше ње на ра бо ти на сте ча ен управ ник.

l Одборотнадоверители го со чи ну ва ат прет став ни ци на: раз-
лач ни до ве ри те ли, а тоа се до ве ри те ли  кои сво е то по ба ру ва-
ње го обез бе ди ле со за лог, до ве ри те ли со нај го ле ми по ба ру-
ва ња, до ве ри те ли со ма ли по ба ру ва ња. Бро јот на чле но ви те 
на од бо рот на до ве ри те ли мо ра да би де не па рен и се ко гаш да 
би де со ста вен најм но гу  од 7 чле но ви.

l Собрание на доверители го со чи ну ва ат си те до ве ри те ли 
кои учес тву ва ат во ра бо та та на со бра ни е то.

 
Коисетвоитеобврскивостечајнапостапка?
l Да го при ја виш на вре ме сво е то по ба ру ва ње во ро кот об ја-

вен во ог ла сот за отво ра ње на сте чај на по стап ка, со пис ме на 
при ја ва во при лог на ко ја ќе до ста виш до каз за сво е то по ба-
ру ва ње;
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l Да се ја виш на по ка на на сте чај ни от су ди ја за при сус тво на 
ис пит но ро чи ште и на из ве штај но со бра ние, ка ко и на оста-
на ти со бра ни ја на до ве ри те ли;

l Да гла саш по пред ло жен план за ре ор га ни за ци ја би ло да го 
под др жу ваш или да се про ти виш;

l До кол ку ос по риш по ба ру ва ње на друг до ве ри тел, да до ка-
жеш де ка за тоа имаш ин те рес, а бла го вре ме но да по кре неш 
спор со кој ќе до ка жу ваш де ка ос но ва но си го ос по рил по ба-
ру ва ње то кое прет ход но го приз нал сте чај ни от управ ник.

Требадазнаеш,дека,должникотоддругастранамора:
l Да ги ста ви на рас по ла га ње и да ги до ста ви до сте чај ни от 

су ди ја си те по да то ци и из ве сту ва ња што од не го ќе би дат 
по ба ра ни во вр ска со ра бо те ње то на долж ни кот.

l Да пре да де пис мен из ве штај за еко ном ско фи на си ска та со-
стој ба кај долж ни кот, ко га са ми от пред ла га сте чај. За ви сти-
ни то ста на из ве шта јот чле но ви те на ор га ни те на долж ни кот 
или долж ни кот по е ди нец од го ва ра ат кри вич но и ма те ри јал-
но.

l Освен на сте чај ни от су ди ја, по треб ни те ин фор ма ции мо ра 
да се да дат на при вре ме ни от сте ча ен управ ник, на сте чај ни-
от управ ник, од бо рот на до ве ри те ли и со бра ни е то на до ве ри-
те ли до кол ку сте чај ни от су ди ја тоа го на ло жи.

l Мо ра да се из не сат ду ри и оние фа кти што мо жат да до ве дат 
до кри вич но го не ње.

l Да му се по ма га на сте чај ни от управ ник или при вре ме ни от 
управ ник при вре ше ње то на про фе си о нал ни те об вр ски.

l Да се пре зен ти ра ат по да то ци за имо тот.
 

Когаеотворенастечајнапостапкадолжникот несмее:
l Да рас по ла га со сопс тве ни те жи ро сме тки.
l Да го ко ри сти сопс тве ни от пе чат-би деј ќи ве ќе се из да ва 
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нов пе чат со наз на ка де ка друш тво то е во сте чај.
l Не смее да по диг ну ва кре ди ти и по зај ми ци, од нос но да го 

за дол жу ва друш тво то.
l Не смее да вр ши исп ла ти на об вр ски или да ра бо ти со го то-

вин ски пла ќа ња.
l На ов ла сте ни те ли ца им пре ста ну ва ат ов ла сту ва ња та за 

пот пис на жи ро сме тка та и дру ги зна чај ни до ку мен ти.
l Ако не со ра бо ту ва, долж ни кот мо же да би де при ве ден, ако 

е по ди нец, од нос но чле но ви те на од бо рот на упра ву ва ње и 
ор га нот на над зор или при тво рен со од лу ка на сте чај ни от 
су ди ја.

l Долж ни кот мо же да би де па рич но каз нет со каз на не по ма-
ла од 20.000,00 ден., ни ту по го ле ма од 200.000,00 ден. за 
од го вор ни те ли ца и 500.000,00 ден. за прав но то ли це.

5. Ко га ста ну ваш до ве ри тел?

 Во суд ска та по стап ка што ја во ди сте чај ни от су ди ја, ста тус 
на до ве ри тел до би ваш со под не се на при ја ва на по ба ру ва ње. 
Иста та тре ба да е под не се на за дол жи тел но во пис ме на фор ма 
со до каз за тво е то по ба ру а ва ње.

 До ве ри тел со приз на то по ба ру ва ње кој има пра во да учес-
тву ва во гла са ње то на со бра ни е то на до ве ри те ли, ста ну ваш со 
до не су ва ње на ре ше ние од сте чај ни от су ди ја за утвр ду ва ње на 
по ба ру ва ња што ги приз нал сте чај ни от управ ник, а не ги ос по-
рил ни ту еден до ве ри тел.

 До ве ри тел кој има пра во да учес тву ва во ра бо та на од бор 
на до ве ри те ли мо жеш да би деш са мо со ре ше ние на сте чај ни от 
су ди ја за име ну ва ње на чле но ви на од бор на до ве ри те ли или со 
од лу ка на со бра ние на до ве ри те ли.

 До ве ри тел со по ви сок исп ла тен ранг ста ну ваш до кол ку си 
вра бо тен во друш тво то во пос лед ни те три ме се ди пред отво ра-
ње на сте чај на по стап ка.
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 Обез бе ден или раз ла чен до ве ри тел е до ве ри те лот кој по се-
ду ва до каз за вкни же но за лож но пра во врз под ви жен или нед-
ви жен имот со пра во на од во е но на ми ру ва ње од тој имот.

 Из ла чен до ве ри тел си ако имаш сопс твен имот кој на де нот 
на отво ра ње то на сте чај на та по стап ка се на о ѓа во вла де ние на 
долж ни кот па ка ко из ла чен до ве ри тел ба раш да ти се изд вои и 
тој имот да не вле зе во сте чај на та ма са.

Штојасочинувастечајнатамаса?
Тоа е це ло куп ни от имот на долж ни кот кој ги вклу чу ва нед-

виж но сти те, под виж ни те ства ри кои се не го ва сопс тве ност, по-
ба ру ва ња од не го ви долж ни ци, пра ва од ин те ле кту ал на сопс тве-
ност, пра ва на хар тии од вред ност и уде ли и слич но, пра ва по 
ос нов на нас ледс тво кај долж ник по е ди нец, имот на брач ни дру-
га ри.

6. Ка ко да ини ци раш сте чај на по стап ка?
 
 Со пред лог до ста вен до над леж ни от суд, за по ве ду ва ње на 

сте чај на по стап ка, ако имаш по ба ру ва ње од фи зич ко или прав-
но ли це кое не мо жеш да го нап ла тиш во рок од 45 де на од не-
го ва та ста са ност, од ни ед на сме тка на тво јот долж ник. 

 Зна чи, за да се ле ги ти ми раш ка ко ов ла стен пред ла гач, тре-
ба да имаш до каз - ва жеч ки ос нов со кој ќе до ка жеш по ба ру-
ва ње спре ма долж ни кот, да до ста виш по твр да од Цен тра лен 
ре ги стар на РМ за бло ки ра на жи ро сме тка на долж ни кот со це-
лос ни по да то ци за долж ни кот.

 Ако тво јот пред лог е уре ден и ги со др жи си те по да то ци за 
долж ни кот и за тво е то по ба ру ва ње, врз ос но ва на исти от, сте-
чај ни от су ди ја ќе по ве де прет ход на по стап ка.

 Ако пред ло гот е не у ре ден, сте чај ни от су ди ја ќе ти да де 
мож ност да го уре диш во да ден рок, а ако не по ста пиш по ба-
ра ње то на сте чај ни от су ди ја и во да де ни от рок, пред ло гот ќе ти 
би де отфр лен.
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7. Ка ко да под не сеш при ја ва во сте чај на 
по стап ка?

 
 Ко га е отво ре на сте чај на по стап ка доз на ваш пре ку јав но то 

об ја ву ва ње на ог ла сот во Служ бен вес ник, во би ло кој дне вен 
вес ник или пре ку ог лас на та таб ла на над леж ни от суд, ка ко и 
пре ку по да то ци те од Цен тра лен ре ги стар.

 До кол ку са каш да под не сеш при ја ва на свое по ба ру ва ње, 
пред се тре ба да вни ма ваш на ро кот об ја вен во ог ла сот за отво-
ра ње на сте чај на по стап ка.

 Неб ла го вре ме но под не се ни те при ја ви ќе се отфр лат. 
 При ја ва та ја до ста ву ваш до сте чај ни от управ ник.
 При ја ва та со др жи твои по да то ци-ако си фи зич ко ли це-ге-

не ра лии, адре са и ма ти чен број, а ако си прав но ли це или тр-
го вец, тре ба да со др жи на зив на фир ма та, адре са, број на жи ро 
сме тка и ЕДБ.

 Кон при ја ва та при ла гаш до каз за тво е то по ба ру ва ње - од 
ка де по тек ну ва.

 Сте чај ни от упрв ник се из јас ну ва по тво ја та при ја ва во пис-
ме на ше ма што тој ја из го тву ва за си те при ја ве ни до ве ри те ли. 
Иста та ја до би ваш пре ку сте чај ни от управ ник, а се разг ле ду ва 
на ис пит но то ро чи ште.

 При сус тву вај на ис пит но то ро чи ште за да не про пу штиш 
мож ност пред су дот и до ве ри те ли те да истак неш при го во ри.

 

8. Ви до ви на до ве ри те ли

Стечајнидоверители - тоа се до ве ри те ли кои има ат по ба-
ру ва ње од долж ни кот кое да ти ра од пред отво ра ње то на сте чај-
на по стап ка.

 Доверители на стечајна маса - тоа се до ве ри те ли кои 
стек на ле по ба ру ва ње спре ма долж ни кот, по отво ра ње то на сте-
чај на та по стап ка.
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 Доверители од повисок исплатен ред - вра бо те ни те по 
ос нов на не исп ла те ни пла ти и при до не си во пос ле ди те 3 ме се-
ци пред отво ра ње на сте чај на по стап ка.

 Доверителиодпонизокисплатенред - ка ма ти те што при-
стиг на ле од де нот на отво ра ње то на сте чај на по стап ка, тро шо-
ци на до ве ри те ли те за нив но учес тво во по стап ка та, па рич ни 
каз ни, по ба ру ва ња за бесп лат на чи нид ба или по ба ру ва ње за 
вра ќа ње на за ем кој се на до ме сту ва од имо тот на со друж ни-
кот.

 Излачни доверители -до ве ри те ли те кој има ат сопс твен 
имот, со до ка жа на сопс тве ност, кој во мо мен тот на отво ра ње 
на сте чај на по стап ка се на шол во вла де ние на долж ни кот по 
би ло кој ос нов. Има ат пра во на изд во ју ва ње на сво и те пред ме-
ти од сте чај на та ма са. 

 Разлачни доверители  - до ве ри те ли кој има ат за лож но 
пра во или пра ва за пи ша ни во јав ни кни ги,  фи нан си ски ко ла-
те ра ли и пра ва на на ми ру ва ње од ак ции, уде ли и дру ги хар тии 
од вред ност. Исто та ка во оваа гру па на до ве ри те ли се вклу чу-
ва ат и до ве ри те ли те кои има ат во вла де ние под ви жен пред мет 
да ден за обез бе ду ва ње на нив но то по ба ру ва ње, оние кои има ат 
пра во да за др жат не кој пред мет врз ос но ва на За кон.

 Во оваа гру па на до ве ри те ли спа ѓа Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
за по ба ру ва ње по ос нов на пла ќа ње на ца ри на или да нок, врз 
пред ме тот за кој тре ба да се пла ти ва ква об вр ска.

 
9. Кои пра ва ги има ат до ве ри те ли те во 

сте чај на та по стап ка?

 Да пред ла га ат ли це или друш тво кое ќе ра бо ти ка ко сте ча-
ен управ ник.

 На пр во то со бра ние на до ве ри те ли да го раз ре шат сте чај-
ни от управ ник опре де лен од стра на на су дот.

 Да учес тву ва ат во ра бо та та на од бо рот на до ве ри те ли.
 Да учес тву ват во од лу чу ва ње то на со бра ни е то на до ве ри-
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те ли.
 Да гла са ат и да од лу чат да ли ќе му овоз мо жат на долж-

ни кот ре ор га ни за ци ја или ќе од лу чат имо тот да се про да де, а 
долж ни кот да се ли кви ди ра.

 Да пред ло жат раз ре шу ва ње на сте чај ни от управ ник.
 Ги кон тро ли ра ат тро шо ци те на сте чај на та по стап ка и фи-

нан си ски те и пер и о дич ни те из ве штаи на сте чај ни от управ ник.
 Да ва ат мис ле ње за про цен ка та на  вред но ста на имо тот на 

долж ни кот и за по чет на про даж на це на на исти от.
 Да ва ат мис ле ње за по ну де на та це на при јав на та про даж ба 

- да ли да се при фа ти це на та што ја ну ди по ну ду ва чот.

10. Кои ви до ви туж би мо же да ги под не се 
до ве ри те лот?

  Ко га по ба ру ва ње то на до ве ри те лот е ос по ре но од стра на 
на сте чај ни от управ ник, исти от има пра во да под не се тужбаза
утврдувањенаистото.

   Туж ба та се под не су ва про тив долж ни кот. По стап ка та по 
туж ба та е ит на.

  Ако до ве ри тел ос по ри по ба ру ва ње на друг до ве ри тел, а 
исто то по ба ру ва ње се зас но ва на из вр шен нас лов, до ве ри те лот 
кој ос по ру ва се упа ту ва да под не се тужбазададокажедека
побарувањетоенеосновано,односнопрестанало.

До ве ри те лот мо же со тужба дапобиваправни дејстви-
ја на стечајниот должник. Оваа туж ба мо же да се под не се 
нај доц на до зак лу чу ва ње то на сте чај на та по стап ка. Туж ба та се 
под не су ва про тив сте чај ни от долж ник и про тив ли це то спре ма 
кое е пре зе ме но прав но то дејс твие.

  Мо же да се под не се туж ба и про тив нас лед ник на долж ник 
по е ди нец или пра вен след бе ник на прав но ли це, но под ус ло ви 
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пред ви де ни во За кон.
 До ве ри те лот мо же сотужбадабаранадоместнаштета

одстечајниотуправник,ако овој та ква му пре диз ви кал со не-
со вес но ра бо те ње, спро тив но на пра ви ла та одре де ни во За ко-
нот за сте чај.За овој вид туж би ва жат пра ви ла та на За ко нот за 
пар нич на по стап ка и За ко нот за об ли га ци о ни од но си.

11. Учес тво во ор га ни те на сте чај на та 
по стап ка

Воодборнадоверители:
Во ра бо та та на од бо рот на до ве ри те ли, учес тву ва ат са мо 

чле но ви те.
Чле но ви те на од бо рот со ре ше ние ги име ну ва сте чај ни от 

су ди ја.
Во со ста вот на од бо рот на до бе ри те ли мо ра да би дат за ста-

пе ни раз лач ни те до ве ри те ли, сте чај ни те до ве ри те ли со нај го-
ле ми по ба ру ва ња, сте чај ни те до ве ри те ли со ма ли по ба ру ва ња. 
По жел но е да се вклу чи и прет став ник на вра бо те ни те, но не е 
об ли га тор но.

Ако за член се име ну ва Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ја за ста пу ва 
Др жав ни от пра во бра ни тел.

Бро јот на чле но ви те на од бо рот се ко гаш е не па рен, а мо же 
да из не су ва најм но гу се дум чле но ви ако е ос но ван со ре ше ние 
на сте чај ни от су ди ја, или 11 ако од лу чу ва со бра ни е то на до ве-
ри те ли.

 Од бо рот до не су ва од лу ки на сед ни ци. Од лу ка та се сме та 
за до не се на ако за неа гла са ле нај мал ку две тре ти ни од при сут-
ни те чле но ви.

 Се кој член има еден глас, не за вис но од го ле ми на та на не-
го во то по ба ру ва ње.

 Чле но ви те на од бо рот из би ра ат пре тсе да тел кој ра ко во ди 
со сед ни ци те, а во од нос на до не су ва ње то на од лу ки , не ма по-
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го ле ми пра ва од дру ги те чле но ви.

 Вособраниенадоверители:
 Си те до ве ри те ли го со чи ну ва ат со бра ни е то на до ве ри те ли, 

но во до не су ва ње то на од лу ки те учес тву ва ат са мо до ве ри те ли-
те со утвр де ни по ба ру ва ња .

Пра во на глас има ат и до ве ри те ли те на кои им е ос по ре но 
по ба ру ва ње то, но кои го до ка жу ва ат со из врш на ис пра ва.

За тоа од лу чу ва сте чај ни от су ди ја.
Од лу ки те на со бра ни е то на до ве ри те ли се сме та ат за до не-

се ни ако за нив гла са ле мно зинс тво од си те утвр де ни по ба ру-
ва ња, кои се при сут ни на со бра ни е то.

Пре ку овој ор ган до ве ри те ли те ги но сат нај важ ни те од лу ки 
за те кот на по стап ка та - ос но ва ат од бор на до ве ри те ли,име ну-
ва ат нов сте ча ен управ ник,на ме сто оној опре де лен од сте чај-
ни от су ди ја,од лу чу ва ат да про дол жи де лов ни от по тфат или да 
се про да де имо тот и долж ни кот да се ли кви ди ра, одо бру ва ат 
за врш на сме тка и за вр шен из ве штај, со што му да ва ат ви за на 
сте чај ни от су ди ја да ја зак лу чи сте чај на та по стап ка.

12.  Вра бо те ни те ка ко до ве ри те ли

По ос нов на ра бо тен од нос, вра бо те ни те сте ка ну ва ат одре-
де ни пра ва - пла та, при до не си и др.до да то ци, врз ос но ва на кои 
во си ту а ци ја ко га се отво ра сте чај на по стап ка исти те  стек ну-
ва ат својс тво на до ве ри тел до кол ку не се на ми ре ни овие по ба-
ру ва ња од ра бо тен од нос.

 Ко га ра бо то да ва чот не им исп ла тил пла та и не им уп ла тил 
при до не си од пла та, исти те има ат не нап ла те ни по ба ру ва ња 
што им да ва ос но ва по За ко нот за ра бот ни од но си да ини ци ра-
ат сте чај или ли кви да ци ја.

 Ту ка се по ста ву ва пра ша ње то на ин те ре сот на ра бот ни кот 
да ини ци ра сте чај ко га знае де ка ќе му пре ста не ра бот ни от од-
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нос, но тоа е еден вид и при ти сок врз ра бо то да ва чот да ги ис-
пол ну ва об вр ски те кон ра бот ни ци те, под страв од по кре ну ва-
ње на по стап ка за пре ста нок.

 Пра ва та на вра бо те ни те за на до мест на пла та за пос лед ни-
те три ме се ци пред отво ра ње на сте чај на по стап ка се по ба ру ва-
ња од по ви сок ранг со при о ри тет на нап ла та ка ко по од нос на 
не то пла та та ка и по од нос на при до не си те.

 Вра бо те ни те освен по ви со ки от ранг за нап ла та на сво е то 
по ба ру ва ње, не ма ат дру га при ви ле ги ја или га ран ци ја за нап ла-
та на сво и те по ба ру ва ња. Зна чи ако долж ни кот не ма до вол но 
имот, ни ти вра бо те ни те иа ко со при о ри тет во нап ла та та, не ќе 
мо жат да ги нап ла тат сво и те пла ти и при до не си.

 За ко нот не пред ви ду ва дру га пов ла сти ца за нив при нап ла-
та та на нив ни те по ба ру ва ња.

 Сте чај ни те ра бот ни ци има ат пред ност при склу чу ва ње на 
но ви до го во ри за ра бо та со сте чај ни от управ ник или во по стап-
ка за ре ор га ни за ци ја.

13. Зна че ње на изра зи те

Аражманзафинансискиколатерал-да ва те лот на ко ла те ра лот 
пре зе ма об вр ска да вос по ста ви пра во на обез бе ду ва ње 
врз фи на си ски ин стру мен ти или го то ви на или да ги пре-
не се не го ви те пра ва што ги има врз фи на си ски те ин стру-
мен ти или го то ви на ка ко ко ла те рал или га ран ци ја на име 
на при ма те лот на ко ла те ра лот.

Банка-прав но ли це кое ги вр ши ра бо ти те на плат ни от про мет.

Совесен трговец - пра вен стан дард за вр ше ње на ра бо ти те на 
сте чај ни от управ ник со на ру шу ва ње на кој, сте чај ни от 
управ ник од го ва ра.

Доброволнопорамнувањесе пре го во ри кои има ат за цел спо год-
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бе но ре ша ва ње на долж нич ко до ве ри тел ски те од но си.

Доверителсообезбеденопобарувањее суб је ктот кој има по ба-
ру ва ње спре ма долж ни кот но исто то е обез бе де но со за-
пи шан за лог во јав на кни га, уште се на ре ку ва “раз ла чен 
до ве ри тел“.

Доверителсоправонаиздвојувањесенарекуваиизлачендо-
верител кој има ствар но или лич но пра во врз пред мет 
што е во вла де ние на сте чај ни от долж ник па мо же да ба ра 
тој пред мет да се из ла чи или изд вои.

Доверителнастечајнамасае фи зич ко или прав но ли це кое има 
по ба ру ва ње спре ма сте чај ни от долж ник кое на ста на ло по 
отво ра ње на сте чај на та по стап ка. Се раз ли ку ва од сте ча-
ен до ве ри тел по тоа што сте чај ни от до ве ри тел има по-
ба ру ва ње кое да ти ра од пред отво ра ње то на сте чај на та 
по стап ка.

Должнике се кое прав но или фи зич ко ли це над кое мо же да се от-
во  ри сте чај на по стап ка сог лас но чл. 4 од За ко нот за сте-
чај.

 Долж ни кот мо же да се ја ви во по стап ка за ли кви да ци ја со 
про даж ба на имо тот или во по стап ка за ре ор га ни за ци ја.

Застапник по закон е из вр шен член на од бо рот на ди ре кто ри, 
член на управ ни от од бор или упра ви тел, кој го за ста пу ва 
друш тво то врз ос но ва на ов ла сту ва ње да де но со за кон.

Имотнадолжникотго со чи ну ва ат имо тот, пра ва та и ин те ре си те 
на долж ни кот. Исти от уште се на ре ку ва и сте чај на ма са, 
до кол ку спре ма тој имот се во ди сте чај на по стап ка.

Ликвидацијавостечајвсуш ност е израз кој се упо тре бу ва за да 
се иска же де ка се во ди сте чај на по стап ка во ко ја е до не-
се на од лу ка имо тот на долж ни кот да се про да де или да се 
по де ли ме ѓу до ве ри те ли те.

Неликвидносте друг на зив на нес по соб ност за пла ќа ње на об вр-
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ски те и оз на чу ва со стој ба ко га долж ни кот не ги на ми ру ва 
сво и те при стиг на ти па рич ни об вр ски.

Овластенревизоре ли це кое вр ши ре ви зор ски ра бо ти со ов ла сту-
гва ње спо ред За ко нот за ре ви зи ја.

Овластенпроценителе ли це кое вр ши про цен ка врз ос но ва на 
ов ла сту ва ње до би е но со за ве ду ва ње во ре ги ста рот на ов-
ла сте ни про це ни те ли.

Органна управување е ин ди ви ду ал но или ко ле ктив но те ло во 
тр гов ско то друш тво на ко го му е до ве ре но упра ву ва ње то 
со друш тво то врз ос но ва на за кон ски одред би.

Носителинаплатенпрометсе бан ки те ов ла сте ни за вр ше ње на 
плат ни от про мет во зем ја та.

Претпријатиее збир од пра ва, пред ме ти и фа ктич ки од но си кои 
има ат имот на вред ност и при па ѓа ат на тр гов ска та деј ност 
на тр го ве цот.

Приоритете пра во кое е ран ги ра но пред дру го по ба ру ва ње, врз 
ос но ва на овој за кон. При о ри тет но то по ба ру ва ње се исп-
ла ќа пред оста на ти те по ба ру ва ња.

Постапка за реорганизација е онаа по стап ка во ко ја долж ни-
кот пред ло жил ре ор га ни за ци ја, во отво ре на та сте чај на 
по стап ка се рас пра ва и до ве ри те ли те се из јас ну ва ат по 
пред ло гот на долж ни кот за ре ор га ни за ци ја, вклу чу вај ќи 
го и под го тву ва ње то на пла нот за ре ор га ни за ци ја, из јас-
ну ва ње на до ве ри те ли те и одо бру ва ње на долж ни кот да 
про дол жи со ра бо та.

 Са ма та реорганизација зна чи одр жу ва ње на до бра та 
фи на си ска сос стој ба и прет при ја ти е то, вклу чу вај ќи го и 
про дол жу ва ње то со де лов но ра бо те ње под ус ло ви пред-
ви де ни во пла нот за ре ор га ни за ци ја.

Седиштенадруштвотое ме сто то ка де е на ве де на адре са та спо-
ред до го во рот за друш тво то.

Статусниизменина друш тва та зна чат при со е ди ну ва ње, спо ју ва-
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