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Со др жи на:

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. Кои се тво и те об вр ски во сте чај на по стап ка?
6. Којмо же да ини ци ра  отво ра ње на сте чај на по стап ка?

над кои суб је кти мо же да се спро ве ду ва сте чај на • 
по стап ка?

7. Правнипос ле ди ци од отво ра ње то на сте чај на по стап ка.
8. Које долж ник  во по стап ка та?
9. Доверителиво сте чај на та по стап ка.
10. Вработенитека ко до ве ри те ли.
11. Органина сте чај на та по стап ка.
12. Штое прет ход на по стап ка?
13. Стечаенуправ ник  и лич но упра ву ва ње на долж ник.
14. Штое не ли квид ност?
15. Реорганизација- пред отво ра ње то и во те кот на сте чај-

на по стап ка.
16. Когаза вр шу ва сте чај на та по стап ка?
17. Посебнипо стап ки:

Сте чај на по стап ка над за ед нич ки имот на брач ни • 
дру га ри.
Сте чај над имо тот на умре но ли це. • 
Ме ѓу на ро ден сте чај.• 
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За овој во дич

 Овој во дич ти ка жу ва што е не ли квид ност, што се слу
чу ва ко га се отво ра сте чај на по стап ка пред над ле жен 
суд во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кои се прав ни те пос

ле ди ци на отво ра ње то на сте чај на та по стап ка, ка кви 
огра ни чу ва ња но си сте чај на та по стап ка за долж ни кот 
и до ве ри те ли те и кои се пред но сти те на сте чај на та по
стап ка во си ту а ци ја на ин сол вент ност и не ли квид ност.

 Овој во дич ги да ва ге не рал ни те на со ки. 

Ако сте чај на по стап ка по ве ду ва долж ни кот, исти от ќе 
мо же на ед но ста вен на чин, со пра кти чен скра тен при
каз на про це ду ра та што го оче ку ва, еко ном ски те ефе

кти и си те мож но сти за нај до бар из лез од фи нан си ска та 
кри за, да го про нај де па тот по кој го во ди За ко нот за 
сте чај на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, до сопс тве но то по до
бру ва ње на сол вент но ста и биз ни сот или  на вре ме но 

ли кви ди ра ње на фир ма та ко ја му но си за гу би.

 Ко га сте ча јот го ини ци ра до ве ри те лот, исти от ќе мо же 
да про нај де упат ство за по треб на та до ку мен та ци ја што 
тре ба да ја при ло жи до над леж ни от суд со сво јот пред
лог за отво ра ње на сте чај на по стап ка, по тоа  ка ко да 

го сле ди те кот на по стап ка та, ка ко да го нап ла ти сво е
то по ба ру ва ње во нај ви сок мо жен из нос, ка ко да вр ши 
кон тро ла врз те кот на по стап ка та, ра бо та та на сте чај

ни от управ ник, а  се то тоа пре ку ор га ни те на сте чај на та 
по стап ка во кои пар ти ци пи ра до ве ри те лот.

 Во овој во дич се при ка жа ни и прав ни те пос ле ди ци 
ка ко и за шти та та на пра ва та што се од не су ва ат на ра
бот ни ци те кои ра бо тат во тр гов ско друш тво спре ма кое 
се отво ра сте чај и тоа се пра ви на нај ед но ста вен мо жен 
на чин со упа ту ва ње на за кон ска та ре гу ла ти ва и за кон

ски те одред би.
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а. Ако сте чај на по стап ка не е отво ре на

 Не мо ра да се отво ри сте чај на по стап ка са мо за ра
ди тоа што друш тво то или по е ди не цот има ат об вр ски. 

Разг ле дај те ги ал тер на ти ви те што ги да ва ат по сто еч ки
те за ко ни  пред се За ко нот за тр гов ски друш тва, За ко
нот за об ли га ци о ни од но си, ка ко и за ко ни те од еко ном
ско  фи нан си ска та об ласт. Исто то со цел да се нај де 

за кон ски от пат до из ле зот од за сто јот во пла ќа ње то на 
об вр ски те. На пра ве те ана ли за на сопс тве но то ра бо те ње  

со по мош на со од вет ни екс пер ти.

 Вни ма вај те на сопс тве на та од го вор ност за на вре ме но 
ини ци ра ње на сте чај на по стап ка спре ма друш тво то, ако 

сте тр го вец по е ди нец или ако сте од го вор но ли це во 
друш тво то.

 По крај за пи ра ње со при сил на нап ла та на по ба ру ва
ње то, сте ча јот но си и одре де ни ре стрик ции.

б. Ако ве ќе е отво ре на сте чај на по стап ка

 Во овој во дич ќе се за поз на е те со про це ду ра та во сте
чај на та по стап ка пре ку еден вид ин струк ции за ини ци
ра ње то на по стап ка та, те кот на по стап ка та, ор га ни те 
што ја спро ве ду ва ат по стап ка та и на чи нот на кој таа 

за вр шу ва.

 Ќе се за поз на е те со мож но ста за за пи ра ње на сте чај
на та по стап ка или евен ту ал но ре ор га ни за ци ја во сте

чај.

 Сте чај от не мо ра се ко гаш да зна чи и ли кви да ци ја и 
пре ста нок на друш тво то.
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1. Што е сте чај?


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.

Стечајната постапка 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 е 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. 

 Овластенителицаиорганотзауправувањеизастапу
вањекакоиорганизанадзорвотрговскитедруштва,лич
но,солидарноинеограниченосеодговорнизаштетитешто
ги предизвикале на доверителите на трговското друштво
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илипоединецаконавременеподнесатпредлогзаотворање
настечајнапостапка.Иститеможатикривичнодаодгова
раатзаоштетувањенадоверители.

 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. Над ле жен суд
За спро ве ду ва ње на сте чај на по стап ка над ле жен е oснов ни-

от суд со про ши ре на над леж ност на те ри то ри ја на ко ја е ре ги-
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стри ра но се ди ште то на долж ни кот.
 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. Ор га ни кои ја спро ве ду ва ат сте чај на та по стап ка:
l Стечајниот судија 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 Собраниенадоверители 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.
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5. Кои се тво и те об вр ски  
во сте чај на по стап ка?


Какодолжник:
Ко га е под не сен пред лог за сте чај на по стап ка, долж ни кот 

мора:
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 нан 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 вр 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.

Ко га е отво ре на сте чај на по стап ка долж ни кот 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 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-
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пис на жи ро сме тка та и дру ги зна чај ни до ку мен ти.
 Ако не со ра бо ту ва, долж ни кот мо же да би де при ве ден, ако 

е по е 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.

 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.

Ка ко доверител:
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;
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;

6. Kој мо же да ини ци ра отво ра ње  
на сте чај на по стап ка?

6.1. Долж ни кот

Се кое прав но ли це кое оба ву ва де лов ни актив но сти или 
фи зич ко ли це кое е ре ги стри ран тр го вец по е ди нец мо же да 
ини ци ра отво ра ње на сте чај на по стап ка во си ту а ци ја ко га ќе 
кон ста ти ра, де ка, по дол го вре ме не мо же да ги ис пол ну ва ста-
са ни те об вр ски. Ако од би ло ко ја сме тка на долж ни кот не мо-
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же до ве ри те лот да си нап ла ти свое по ба ру ва ње по дол го од 45 
де на, долж ни кот мо же да пред ло жи отво ра ње на сте чај на по-
стап ка.

 Об вр ска на ор га ни те на упра ву ва ње е, да ја сле дат еко ном-
ско фи нан си ска та со стој ба пре ку пер и о дич ни из ве штаи за ли-
квид но ста, сол вент но ста во те кот на ра бо те ње то.

 За кон ска об вр ска е на ор га нот на упра ву ва ње да ги из ве сти 
сопств ни ци те на ка пи та лот до кол ку на ста не за стој или пре кин 
на ли квид но ста. Ко га ќе кон ста ти ра ва ква си ту а ци ја, ор га нот 
на упра ву ва ње е дол жен во рок од 21 ден од де нот на на ста пу-
ва ње на при чи ни те за отво ра ње на стеч ја на по стап ка - 45 де на 
нес по соб ност 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.

 Штотребадолжникотдаприложиконпредлогот?
 а. По твр да од бан ка та што го из вр шу ва не го ви от пла тен 

про мет, за со стој ба та на средс тва та на сме тки те и не на ми ре ни-
те по ба ру ва ња кои тре ба да би дат исп ла те ни од сме тка та;

 б. Из ве штај за имо тот што го по се ду ва долж ни кот, со до-
каз за сопс тве ност;

 в. По твр да за со стој ба та око лу исп ла та та на да но ци и при-
до не си.

 Со под не се ни от пред лог за отво ра ње на сте чај долж ни кот 
мо же да пред ло жи и план за ре ор га ни за ци ја, до кол ку има на-
ме ра да го за др жи де лов но то ра бо те ње и да про дол жи со ра бо-
та.

 Исто то од при чи на што стечајотнеморасекогашдазна
чиликвидацијаипрестанокнадруштвото.

 Долж ни кот по за дол же ние на сте чај ни от су ди ја во рок од 8 
де на од од лу ка та на су ди ја та, ќе му под не се пис мен из ве штај за 
еко ном ско фи на си ска та со стој ба. За ви сти ни то ста на овој из ве-
штај се од го ва ра кри вич но и ма те ри јал но.

6.2. До ве ри те ли те
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Ли ца та кои има ат не ка кво по ба ру ва ње спре ма долж ни кот 
кое што не мо жат да го нап ла тат во рок од 45 де на од ста са но-
ста на об вр ска та, мо жат да под не сат пред лог за отво ра ње на 
сте чај на по стап ка спре ма долж ни кот. За таа цел, на до ве ри те-
лот му е по тре бен до каз де ка се ис пол не ти ус ло ви те  утвр де ни 
со За ко нот за сте чај, за отво ра ње на сте чај на по стап ка.

 Со под не су ва ње на до каз де ка до ве ри те лот има сопс тве-
ност, не нап ла те но по ба ру ва ње од долж ни кот, исти от ста ну ва 
ов ла стен пред ла гач за по ве ду ва ње на сте чај на по стап ка.

6.3. Вра бо те ни те кај долж ни кот

 Ра бот ни ци те на кои 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 3 ме се ци пос ле до ва тел-
но,  има ат пра во да по кре нат ини ци ја ти ва пред над ле жен суд 
за пре ста нок на ра бо то да ва чот.

 Во слу чај на отво ра ње на по стап ка за пре ста нок на ра бо то-
да ва чот - сте чај, пре ста ну ва да ва жи до го во рот за вра бо ту ва ње 
на ра бот ни кот.

6.4. Ли кви да то рот

Ко га од стра на на су дот во по стап ка за ли кви да ци ја е наз-
на чен ли кви да тор и ко га исти от ќе кон ста ти ра, де ка, об вр ски-
те на долж ни кот - друш тво то што е во ли кви да ци ја се да ле-
ку по го ле ми од вред но ста на имо тот на друш тво то, мо же да 
пред ло жи пред су дот по стап ка та да про дол жи по пра ви ла та на 
За ко нот за сте чај, од нос но да се спро ве де сте чај на по стап ка 
пре ку ко ја ќе се про да де имо тот, рам но прав но ќе се на ми рат 
до ве ри те ли те, а друш тво то пре ста ну ва да по стои и се бри ше.

 
 Лицанадчијимотсеспроведувастечај:
имот на прав но ли це - тр гов ско друш тво
 - по е ди нец кој има ре ги стри ра но деј ност
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 - имот на сто пан ска ин те рес на за ед ни ца
 - имот на умре но ли це
 - за ед нич ки имот на брач ни дру га ри

Акосозаконепредвидено,неможедаспроведувасте
чајнапостапка:

-  над имот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
-  фон до ви што се фи нан си ра ат од бу џе тот на РМ
- фон до ви те за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње и за здрав-

стве но оси гу ру ва ње
-  еди ни ци на ло кал на са мо у пра ва, ор га ни на др жав на упра ва.

 
7. Прав ни пос ле ди ци од отво ра ње то на 

сте чај на та по стап ка

- Ко га на ста пу ва ат
Отка ко ќе би де до не се но ре ше ни е то од су дот де ка се отво-

ра сте чај на по стап ка, се об ја ву ва ог лас за отво ре на та сте чај на 
по стап ка и се истак ну ва на ог лас на та таб ла на су дот. На ред ни-
от ден по об ја ву ва ње то на ог лас на та таб ла, на ста пу ва ат прав-
ни те пос ле ди ци.

 Зна чи, не се че ка об ја ва во Служ бен вес ник на РМ, ни ти 
ре ги стри ра ње на ре ше ни е то во Цен трал ни от ре ги стар.  Прав-
на та пос ле ди ца на ста пу ва вед наш на ред ни от ден по истак ну ва-
ње то на ог ла сот.

а.Воодноснадоверителите:
Пре ста ну ва да те че ка ма та на не о без бе де ни те по ба ру ва ња. �
На обез бе де ни те по ба ру ва ња, те че ка ма та са мо ако е до го- �
во ре на.
Пре ста ну ва пла ќа ње то на об вр ски те спре ма до ве ри те ли те.  �
Сво и те по ба ру ва ња ќе мо жат да ги при ја ват до сте чај ни от 
управ ник, а ќе им би дат исп ла ќа ни рам но прав но со оста на-
ти те до ве ри те ли.
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Пре ста ну ва ат раз лач ни те - обез бе ду вач ки пра ва што до ве ри- �
те ли те ги стек на ле во пос лед ни те 90 де на пред под не су ва ње 
на пред ло гот за отво ра ње на сте чај на по стап ка. Исто то за 
да се за шти тат оста на ти те до ве ри те ли кои би мо же ле за ра ди 
евен ту ал ни соз на ни ја за не ли квид ност или прет сто ен сте чај, 
да си ги обез бе дат по ба ру ва ња та и ги оште тат дру ги те до ве-
ри те ли.
Во сте чај на по стап ка не мо же да се впи шу ва за лог, ни ти да  �
се спро ве ду ва из вр шу ва ње врз имо тот на долж ни кот кој ста-
ну ва сте чај на ма са. Ва кви пра ва има ат са мо оние до ве ри те ли 
кои на вре ме но си ги обез бе ди ле по ба ру ва ња та.
Долж ни кот мо же да им пла ти ште та на до ве ри те ли те кои ги  �
оште тил, ако го на ма лил имо тот пред или по отво ра ње то на 
сте чај на та по стап ка, до кол ку та ква ште та по ба ра ат до ве ри-
те ли те. За таа цел мо же да би дат ис пи та ни си те транс ак ции 
што се слу чи ле пред сте ча јот, од стра на на сте чај ни от управ-
ник.
До ве ри те ли те не го гу бат стек на то то пра во на пре би ва ње во  �
вре ме на отво ра ње то на сте чај на та по стап ка. Зна чи, ако до-
ве ри те лот има при стиг на то по ба ру ва ње, а долж ни кот исто 
та ка има по ба ру ва ње од до ве ри те лот, пра во то на пре би ва ње 
- ком пен за ци ја оста ну ва.
До ве ри те ли те стек ну ва ат пра во на по би ва ње на прав ни те  �
дејс тви ја на сте чај ни от долж ник, со под не су ва ње на туж ба.
В� о си ту а ци ја на отво ре на сте чај на по стап ка, мо жат да ги 
ос тва рат сво и те по ба ру ва ња спре ма долж ни кот са мо ка ко 
до ве ри те ли во сте чај на та по стап ка, а ни ка ко над вор од суд-
ска та сте чај на по стап ка. Исто то, за да се за па зи на че ло то на 
рам но прав ност на до ве ри те ли те во на ми ру ва ње то на нив ни-
те по ба ру ва ња. Исти те се долж ни да ги при ја ват сво и те по-
ба ру ва ња бла го вре ме но кај сте чај ни от управ ник за да би дат 
ис пи та ни.

 Доверителитетребада јаимаатвопредвидиличната,
неогранична одговорност на содружниците на имотот на
правнотолицеонакакакоштоедефиниранаводоговоротза
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основање на друштвото, а не како досега ретко или речиси
никогашдајакористатзаконскатаможностдабараатод
говорностзапретрпенаштетазарадилошоделовноработе
ње.МногуодредбивоЗаконотзастечај,Законотзатрговски
друштваиЗаконотзаоблигациониодносигиштитатдове
рителите, а во пракса истите ретко ги користат законски
даденитеможности.

б.Воодноснадолжникот:
Се за пи ра ат си те при сил ни из вр шу ва ња на жи ро сме тки те 

и спре ма имо тот на долж ни кот.
Пре ста ну ва ат ов ла сту ва ња та на ор га ни те на упра ву ва ње, а 

пра во то да рас по ла га со имо тот на долж ни кот се пре не су ва на 
сте чај ни от управ ник.

Пре ста ну ва ат ов ла сту ва ња та на пот пис ни ци те на сме тки те. 
Це ли от имот на долж ни кот на де нот на отво ра ње то на сте-

чај на та по стап ка, она ка ка ко што е за тек нат, се по пи шу ва од 
стра на на сте чај ни от управ ник и не смее без од лу ка на ор га ни-
те на сте чај на та по стап ка да се оту ѓу ва, фи зич ки из не су ва или 
со не го да се рас по ла га. Пре ста ну ва де лов ни от по тфат, освен 
ит ни и не од лож ни ра бо ти и освен ако долж ни кот вед наш со 
пред ло гот за отво ра ње на сте чај на по стап ка  не пред ло жи ре-
ор га ни за ци ја со про дол жу ва ње на де лов но то ра бо те ње. За ова 
тре ба да се про из не се сте чај ни от су ди ја.

На долж ни кот му се за бра ну ва да го оту ѓу ва или оп то ва ру-
ва имо тот.

Долж ни кот не смее да при ма по штен ски пра тки, па си те ќе 
се до ста ву ва ат до сте чај ни от управ ник.

Упра ву ва ње то и рас по ла га ње то со имо тот це лос но ги прев-
зе ма сте чај ни от управ ник.

До го во ри те за за куп оста ну ва ат во си ла.
По ну ди те што ги дал долж ни кот пред отво ра ње то на сте-

чај на по стап ка ка ко и по ну ди те што му се да де ни на долж ни-
кот, пре ста ну ва ат да ва жат ако до де нот на отво ра ње то на сте-
чај на та по стап ка не се при фа те ни.
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в.Воодноснавработените:

Со де нот на отво ра ње то на сте чај на та по стап ка пре ста ну-
ва ат до го во ри те за вра бо ту ва ње што зна чи пре ста ну ва ра бот-
ни от од нос на вра бо те ни те кој се на ре ку ва пре ста нок по си ла 
на За кон.

 Со тоа вра бо те ни те по ве ќе не при ма ат пла та, ни ти има ат 
би ло ка кви пра ва од ра бо тен од нос. Единс тве но стек ну ва ат 
ста тус на ра бот ни ци кои за ра ди сте чај оста на ле без ра бо та и 
има ат пра ва пред Аген ци ја та за вра бо ту ва ње на РМ.

 Пос лед ни те 3 пла ти и при до не си од пла та на вра бо те ни те, 
во пер и од пред отво ра ње то на сте чај на та по стап ка, прет ста ву-
ва ат об вр ски од по ви сок ранг во сте чај на та по стап ка и се исп-
ла ќа ат пред оста на ти те об вр ски.

 
г.Спремадругисубјекти:

Оста ну ва ат во си ла до го во ри те за за куп во си ту а ци ја ко га 
долж ни кот се ја ву ва ка ко за ку по да вец, од при чи на што но сат 
при хо ди и средс тва во сте чај на та ма са. Ко га долж ни кот е за ку-
пец, сте чај ни от управ ник мо же да го отка же до го во рот.

Пре ста ну ва ат си те пол но мош на из да де ни од долж ни кот, и 
тоа со де нот на отво ра ње то  на сте чај на та по стап ка. За на та-
мош ни дејс тви ја око лу за ста пу ва ње на имо тот и ин те ре си те на 
долж ни кот во сте чај, сте чај ни от управ ник мо же да из да де но во 
пис ме но ов ла сту ва ње - пол но мош но.  



8. 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 стек ну ва ат одре-

де ни пра ва - пла та, при до не си и дру ги 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.
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 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-
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 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.

 
9. Ор га ни на сте чај на та по стап ка


Сте ча ен су ди ја

Тоа е су ди ја вра бо тен во су дот што е над ле жен да ја во ди 
сте чај на та по стап ка и кој по ре до вен рас по ред на ра бо та та го 
при мил пред ло гот за отво ра ње на сте чај на та по стап ка. Исти от 
од лу чу ва по пред ло гот за отво ра ње на сте чај на по стап ка со по-
ве ду ва ње на прет ход на по стап ка за ис пи ту ва ње на ус ло ви те за 
отво ра ње на сте чај, со до не су ва ње на ре ше ние за отво ра ње на 



18

сте чај на по стап ка, го име ну ва  и раз ре шу ва при вре ме ни от сте-
чај ни от управ ник и сте чај ни от управ ник.

 Од лу чу ва по при го во ри, одо бру ва про дол жу ва ње на за поч-
на ти ра бо ти на долж ни кот, ја кон тро ли ра за ко ни то ста на ра бо-
та та на сте чај ни от управ ник, ги одо бру ва прес ме та ни те тро-
шо ци на по стап ка та, опре де лу ва на гра да за сте чај ни от управ-
ник и чле но ви те на од бо рот на до ве ри те ли, ка ко и на до мест на 
нив ни те тро шо ци. Одо бру ва исп ла та на до ври те ли те, до не су ва 
ре ше ни ја за зак лу чу ва ње на сте чај на та по стап ка.

 Стечајниотсудијасегрижизазаконитоспроведување
настечајнатапостапка.

Сте ча ен управ ник

а.Којможедабидеименуванзастечаенуправник
Ра бо ти те на сте ча ен управ ник мо же да ги вр ши 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. 
Исто та ка, друш тво ре ги стри ра но ка ко јав но тр гов ско друш тво 
или друш тво со огра ни че на од го вор ност кое е ос но ва но са мо 
за вр ше ње на ра бо ти на сте ча ен управ ник, а има и ли цен ца за 
вр ше ње на ва кви ра бо ти мо же да би де сте ча ен управ ник.

Ко га за сте ча ен управ ник се име ну ва друш тво, сте чај ни от 
су ди ја наз на чу ва ед но од вра бо те ни те ли ца на друш тво то кое 
има уве ре ние за ов ла стен сте ча ен управ ник, да ги вр ши ра бо-
ти те на сте ча ен управ ник.

lКакодаседобиелиценцазавршењенаработа
настечаенуправник?
m Да рас по ла га со по треб на струч ност и де лов но искус тво;
m Да има ви со ко обра зо ве ние и нај мал ку 5 го ди ни ра бот но 

искус тво од об ла ста на тр гов ска та деј ност;
m Да по ло жи ис пит за ов ла стен сте ча ен управ ник;
m Да не е осу ду ван.
Во друш тва та што ба ра ат ов ла сту ва ње да ра бо тат ка ко сте-
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ча ен управ ник тре ба да би де вра бо те но ед но ли це кое е ов ла-
стен сте ча ен управ ник, еден дип ло ми ран прав ник и еден дип-
ло ми ран еко но мист.

lКојнеможедабидеименуванзастечаенуправник?
m Род ни на по крв во пра ва ли ни ја до би ло кој сте пен и во 

стра нич на ли ни ја до че твр ти сте пен, по сва тов ство до 
втор сте пен или бра чен дру гар на сте чај ни от суд ја и чле-
но ви те на сте чај ни от со вет;
m Со ли да рен долж ник со сте чај ни от долж ник;
m Ак ци о нер член на ор ган на упра ву ва ње или на над зо рен 

од бор на долж ни кот во пос лед ни те три го ди ни;
m Ли це кое би ло вра бо те но кај сте чај ни от долж ник три го-

ди ни пред по кре ну ва ње на сте чај на та по стап ка;
m До ве ри тел или вра бо тен кај до ве ри тел во пос лед ни те три 

го ди ни пред по кре ну ва ње на сте чај на та по стап ка;
mДолж ни ков долж ник од пос лед ни те три го ди ни;
mКон ку рент на сте чај ни от долж ник или лиcе вра бо те но 

кај кон ку рент ски от пра вен суб јект;
m Ли це кое ра бо те ло ка ко со вет ник на сте чај ни от долж ник 

во пос лед ни те три го ди ни;
mСте чај ни от управ ник од го ва ра со си от свој имот за ште-

та та што ќе ја при чи ни на учес ник во сте чај на та по стап-
ка, ако по стап ка та ја во ди и ра бо та та ја вр ши спро тив но 
на ко де ксот на ети ка на сте чај ни те управ ни ци или про-
фе си о нал ни те стан дар ци, не по ста пу ва по одред би те на 
За ко нот за сте чај и не по ста пу ва ка ко уре ден и со ве сен 
тр го вец.

 Ште та та што ќе ја при чи ни на до ве ри тел на сте чај на та ма-
са, дол жен е да ја на до ме сти на до ве ри те лот освен ако нез на ел 
и не мо жел да знае де ка сте чај на та ма са е не до вол на за да се 
ис пол ни пре зе ме на та об вр ска.

 Се ко ја го ди на, нај доц на до 31 де кем ври, сте чај ни от управ-



20

ник е дол жен да се оси гу ру ва од од го вор ност за нај мал ку 25.000 
евра за тр го вец по е ди нец, а 100.000 евра за друш тво сте ча ен 
управ ник.

 За име ну ва ње на сте чај ни от управ ник ре ша ва сте чај ни от 
су ди ја на пред лог од до ве ри те лот. Ако пред ло гот за сте чај на 
по стап ка го под не су ва долж ни кот, сте чај ни от су ди ја по служ-
бе на долж ност опре де лу ва сте ча ен управ ник со ман дат до пр-
во то со бра ние на до ве ри те ли.

lОвластувањанастечајниотуправник
mГо за ста пу ва долж ни кот и имо тот на долж ни кот до зак-

лу чу ва ње на по стап ка та.
mГо во ди ра бо те ње то на долж ни кот, ако исти от про дол-

жу ва со ра бо та.
mПри вр ше ње то на функ ци ја та има ста тус на служ бе но ли-

це и се ле ги ти ми ра со служ бе на ле ги ти ма ци ја.
mДа из го тви план за ре ор га ни за ци ја по ов ла сту ва ње од до-

ве ри те ли те.
mДа ги ис пи ту ва по ба ру ва ња та и исти те да ги приз на ва 

или ос по ру ва.
mДа под не су ва туж би за по би ва ње на прав ни дејс тви ја.
mДа склу чу ва до го во ри за ан га жи ра ње на ли ца за спро ве-

ду ва ње на сте чај на та по стап ка.

lДолжностинастечајниотуправник
m Да ја ажу ри ра сме тко водс тве на та еви ден ци ја до де нот на 

отво ра ње то на сте чај на та по стап ка.
m Да со ста ви прес ме тка на тро шо ци те ка ко еден вид про ек-

ци ја за це ла та сте чај на по стап ка.
m Да на пра ви по пис и сте ча ен би ланс на имо тот.
m Да ја из ве сти Кли рин шка та ку ќа и бер за та за хар тии од 

вред ност, ка ко и Цен трал ни от де по зи тар за хар тии од 
вред ност.
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m Да пре зе ма мер ки за нап ла та на по ба ру ва ње, со вес но да 
го во ди ра бо те ње то, да се гри жи за ин те ре си те на до ве-
ри те ли.
m Да до ста ву ва за врш на сме тка и за вр шен из вештј до од бо-

рот на до ве ри те ли.
m Да ја ар хи ви ра до ку мен та ци ја та. 
m Да го оси гу ра имо тот на долж ни кот со одо бре ние на сте-

чај ни от су ди ја.
m Да под не су ва ме сеч ни пис ме ни из ве штаи за те кот на сте-

чај на та по стап ка.
m Да ги кон ста ти ра про ме ни те во имо тот, при ли ви и од ли-

ви на средс тва, да из го тви спи сок на ан га жи ра ни ли ца.

 Контрола над ра бо та та на сте чај ни от управ ник вр шат сте-
чај ни от су ди ја, од бо рот на до ве ри те ли те и со бра ни е то на до ве-
ри те ли.

 Стечајниотуправник можедабидеразрешен под ус ло-
ви пред ви де ни со За ко нот за сте чај ко га ќе се утвр ди де ка:
m Не ги ис пол ну ва сво и те об вр ски и не ги по чи ту ва ро ко-

ви те утвр де ни со За ко нот за сте чај.
m  По ста пу ва при страс но по од нос на од дел ни до ве ри те-

ли.
m  Не под не су ва ре дов ни из ве штаи.
m  Не по ка жал за до вов ли те лен на пре док во впа ри чу ва ње то 

на имо тот.
m  Не го оси гу рал имо тот.
m  Ра бо ти спро тив но на ин те ре си те на до ве ри те ли те или 

долж ни кот.
m  Со пра во сил на пре су да осу ден за кри вич но де ло кое го 

пра ви не по до бен за сте чен управ ник.
m  Ра зре шу ва ње то сле ди по под не сен пред лог од до ве ри тел 

со нај мал ку 5% од вкуп но утвр де ни те по ба ру ва ња или пак 
по служ бе на долж ност од стра на на сте чај ни от су ди ја.
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m Сте чај ни от управ ник мо же да по ба ра сам да би де раз ре-
шен, а до кол ку ба ра ње то му би де од би е но, има пра во на 
жал ба до сте чај ни от со вет на над леж ни от суд, во рок од 
8 де на.

lНаградаинадоместоцизаработата
настечајниотуправник

На гра да та и на до ме сто ци те на ре ал но по треб ни те тро шо ци 
ги про пи шу ва со по се бен пра вил ник ми ни сте рот за еко но ми-
ја.

 Ви си на та на на гра да та се одре ду ва за вис но од по стиг на ти-
от из нос при про даж ба та на имо тот, про цен тот на на ми ру ва ње 
на до ве ри те ли те или по стиг на ти от ус пех при ре ор га ни за ци ја та 
на долж ни кот, во рам ки те на пра вил ни кот до не сен од ми ни сте-
рот за еко но ми ја. 

 При одре ду ва ње на на гра да та се зе ма из но сот по стиг нат со 
про даж ба на имо тот, про цен тот на на ми ру ва ње на до ве ри те ли-
те,ка ко и сло же ност на по стап ка та.

 Нај ни зок из нос на на гра да, до кол ку има имот на долж ни кот, 
пра вил ни кот пред ви ду ва и тоа,  од 60.000,оо ден. до 7.500.000,оо 
ден. за ли кви да ци ја и 120.000,оо ден. до 150.000.000,оо ден. за 
ре ор га ни за ци ја.

 
Од бор на до ве ри те ли

Го со чи ну ва ат до ве ри те ли одре де ни од стра на на сте чај ни-
от су ди ја со по себ но ре ше ние во кое мо ра да би дат оп фа те ни:

 Раз лач ни те  и из 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, ка ко и 

оние со ма ли по ба ру ва ња.
 Чле но ви на од бо рот мо жат да би дат и ли ца кои не се до ве-

ри те ли, а сте чај ни от су ди ја ги наз на чу ва  до кол ку се струч ња-
ци кои мо жат да по мог нат во ра бо та та на од бо рот.

 Од лу ка та на сте чај ни от су ди ја за ос но ва ње на од бор на до-
ве ри те ли се ве ри фи ку ва на пр во то со бра ние на до ве ри те ли.

 Бро јот на чле но ви те на од бо рот на до ве ри те ли не мо же да 
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би де по го лем од 11 чле на.
 Од бо рот вр ши кон тро ла над ра бо та та на сте чај ни от управ-

ник, ги разг ле ду ва не го ви те из ве штаи за ра бо та та, ги прег ле ду-
ва тр гов ски те кни ги.

 Под не су ва при го во ри и пред ла га на чин на впа ри чу ва ње на 
имо тот.

 Да ва мис ле ње за про дол жу ва ње на за по ча ни те ра бо ти, од-
нос но пред ла га исти те да про дол жат кај сте чај ни от долж ник.

 Чле но ви те на одо бо рот на до ве ри те ли мо же да би дат раз-
ре ше ни ако не ги из вр шу ва ат об вр ски те опре де ле ни со За кон, 
а од го вор ност сно сат оние чле но ви кои не со вес но и не чес но 
по ста пу ва ат во по стап ка та.

 Сво и те од лу ки од бо рот на до ве ри те ли ги до не су ва на сед-
ни ци.

 За до не се ни те од лу ки од го ва ра ат кру вич но и ма те ри јал но.
 Ра бо та та ја во ди пре тсе да тел кој се из би ра од ре дот на чле-

но ви те на од бо рот на до ве ри те ли.
 За сво ја та ра бо та има ат пра во на на гра да и ре ал но по треб-

ни тро шо ци.
 

Со бра ние на до ве ри те ли
Го со чи ну ва ат си те до ве ри те ли. Пр во то со бра ние на до ве-

ри те ли го сви ку ва сте чај ни от су ди ја по служ бе на долж ност со 
јав но со оп шту ва ње на вре ме то, ме сто то на одр жу ва ње и днев-
ни от ред.

Со бра ни е то на до ве ри те ли го во ди сте чај ни от су ди ја или 
пре тсе да те лот на од бо рот на до ве ри те ли, ако од бо рот го сви ка 
со бра ни е то.

Пра во на глас има ат си те до ве ри те ли чии по ба ру ва ња се 
утвр де ни, од нос но не се ос по ре ни.

Од лу ка та се сме та за до не се на ко га на со бра ни е то на до ве-
ри те ли гла са ле по ве ќе од по ло ви на та до ве ри те ли со пра во на 
глас кои се при сут ни на со бра ни е то.
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10. Што е прет ход на по стап ка?

Тоа е по стап ка што се по ве ду ва врз ос но ва на пред лог за 
отво ра ње на сте чај 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. Зна чи, пред отво ра ње то на сте-
чај на по стап ка, сте чај ни от су ди ја ис пи ту ва да ли се ис пол не ти 
за кон ски те прет по ста вки за отво ра ње на сте чај на по стап ка. За 
таа цел ќе би де на ло же но на долж ни кот да ги ста ви на рас по ла-
га ње 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.

 Долж ни кот е об вр зан да со ра бо ту ва со сте чај ни от су ди ја и 
да ги да де по треб ни те ин фор ма ции. Исто та ка со при вре ме ни-
от сте ча ен управ ник е за дол жи тел на со ра бо тка та од стра на на 
ор га ни те на долж ни кот.

 Ко га тре ба да се за шти ти имо тот и да се спре чи на ста ну-
ва ње на ште та, сте чај ни от су ди ја мо же да име ну ва при вре мен 
сте ча ен управ ник ка ко еден вид мер ка за обез бе ду ва ње.

 При вре ме ни от сте ча ен управ ник: Го шти ти 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 се до до не су ва ње на од лу ка. 

 Ис пи ту ва да ли по стои при чи на за отво ра ње на сте чај.
 Пред да би де раз ре шен од долж но ста, при вре ме ни от сте-

ча ен управ ник е об вр зан да ги на ми ри тро шо ци те на ста на ти 
во не гов пер и од ка ко и да ги ис пол ни об вр ски те што ги пре зел 
долж ни кот.

 

11. Што е не ли квид ност?

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 нан си 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, 
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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.

12. Ре ор га ни за ци ја - пред сте чај и во тек 
на сте чај на по стап ка

Пред сте чај на ре ор га ни за ци ја , спо ред на ши от За кон за сте-
чај  прет ста ву ва мож ност за по рам ну ва ње на по ба ру ва ња та што 
зна чи, до го вор на долж ни кот и до ве ри те ли те пред отво ра ње то 
на сте чај на та по стап ка. Долж ни о кот мо же сам да се до го во ри 
со до ве ри те ли те и да се опре де ли на чин на исп ла та на об вр ски-
те. Во тој слу чај  не ма да се име ну ва сте ча ен управ ник ни ти ќе 
се соз да ва ат тро шо ци за во де ње на сте чај на по стап ка.

 По отво ра ње на сте чај на по стап ка ре ор га ни за ци ја се спро ве-
ду ва на пред лог на долж ни кот или на пред лог на до ве ри те ли те.

 Во се кој слу чај За ко нот за сте чај да ва мно гу мож но сти за 
ре ор га ни за ци ја. При тоа:
n 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;
n Ќе се спро ве де ста тус на про ме на;
n Ќе се пред ло жи спо ју ва ње со ед но или по ве ќе друш тва;
n Ќе се про да де цел или дел од имо тот на долж ни кот;
n Ќе се по де ли имо тот или дел од имо тот на до ве ри те ли те;
n Ќе се на ми рат обез бе де ни те до ве ри те ли;
n Ќе се на ма лат или од ло жат исп ла ти те на об вр ски те.
n Об вр ски те ќе се пре тво рат во кре дит;
n Об вр ски те ќе се на ми рат со уде ли или ак ции;
n Ќе се из вр ши до пол ни тел но вло жу ва ње;
n Мо же да се зго ле ми ос нов на та глав ни на пре ку из да ва ње 
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на но ви ак ции и уде ли.
n Ќе се из ме ни до го во рот за друш тво то.
n 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 подготвителниот 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.

Спроведбениотдел 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 имо тот ќе се про да ва 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 нан 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 пла нот ќе поч не да се при ме ну ва.

 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.

 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-
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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:

 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-
ко 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 ре-
а ли за ци ја та на пла нот. Ако исти от 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.

 

13. По себ ни по стап ки:
l Ме ѓу на ро ден сте чај

 Ме ѓу на род ни от сте чај се спро ве ду ва ко га стран ски суд или 
стран ски сте ча ен управ ник, до ве ри тел и слич но, по ба ра по мош 
во вр ска со по стап ка што се во ди во стран ска др жа ва или пак 
та ква по мош по ба ра стран ска др жа ва во вр ска со по стап ка што 
се во ди во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

 Ко га до ве ри те ли и дру ги ли ца од стран ска др жа ва кои има-
ат пра вен ин те рес ба ра ат по ве ду ва ње на по стап ка ко ја се во-
ди по За ко нот за сте чај во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, исто та ка 
се сме та за ме ѓу на ро ден сте чај. Ва ков сте чај не се спро ве ду ва 
спре ма суб је кти те спре ма кои не мо же да се во ди сте чај на по-
стап ка во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
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 Су до ви те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се иск лу чи во над леж-
ни за спро ве ду ва ње на сте чај на по стап ка спре ма долж ник кој 
има се ди ште во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

 
l Сте чај на по стап ка над имот на умре но ли це

Се спро ве ду ва пред су дот на чие по драч је умре но то ли це 
имал жи ве а ли ште. Ако умре но то ли це има ло ре ги стри ра на деј-
ност над ле жен е су дот ка де се на о ѓа се ди ште то. 

 Пред лог за отво ра ње на сте чај на по стап ка врз оста ви на на 
оста ви тел мо же да под не се би ло кој нас лед ник, по ве ре ник, ли-
це ов ла сте но да упра ву ва со тој имот, из вр ши тел на те ста мент 
или до ве ри тел на тој имот.

 Ако оста ви на та е дел од за ед нич ки бра чен имот, пред лог 
за отво ра ње на сте чај на по стап ка мо же да под не се брач ни от 
дру гар кој е нас лед ник или бра чен дру гар кој не е нас лед ник, 
но кој што за ед но со оста ви те лот упра ву вал и рас по ла гал со за-
ед нич ки от имот. Пра во да се под не се ва ков пред лог брач ни те 
дру га ри има ат ду ри и ако бра кот е раз ве ден.

 До ве ри те лот на оста ви на та - ли це кое има по ба ру ва ње 
спре ма оста ви на та, мо же да под не се пред лог за сте чај нан по-
стап ка нај доц на во рок од 2 го ди ни по при фа ќа ње на нас ледс-
тво то од нас лед ни кот.

 При чи на за отво ра ње на сте чај на по стап ка над оста ви на та 
е неј зи на та не ли квид ност или вред но ста на имо тот на оста ви-
на та не е до вол на за на вре ме но пла ќа ње на об вр ски те од имо-
тот на умре но ли це кое има ло ста тус на тр го вец.

 И прав ни те дејс тви ја што нас лед ни ци те ги прев зе ле пред 
отво ра ње на сте чај на та по стап ка врз оста ви на та на оста ви те-
лот, а со кои се на ми ри ле нас лед ни ци со ну жен нас ле ден дел, 
мо жат да би дат по би ва ни, ка ко и дру ги бес прав ни рас по ла га ња 
на нас лед ни кот.

 Се сме та ат ка ко дол го ви на сте чај на та ма са, след ни те об-
вр ски:

 Тро шо ци што тре ба да му би дат на до ме сте ни на нас лед-
ни кот, тро шо ци за по греб на оста ви те лот, ре ал ни тро шо ци за 
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при ја ву ва ње и об ја ву ва ње на смрт та на умре но то ли це, тро шо-
ци за отво ра ње и об ја ву ва ње на те ста мен, за за шти та на оста ви-
на та, об вр ски што про из ле гу ва ат од прав ни ра бо ти пре зе ме ни 
од по ве ре ник или об вр ски при ре дов но упра ву ва ње со оста ви-
на та од стра на на по ве ре ник.

 И нас лед ни кот мо же да си при ја ви свои по ба ру ва ња спре-
ма оста ви те лот, а исто та ка и по ба ру ва ње за ис пол ну ва ње на 
об вр ска на сте чај на та ма са што ја на пра вил нас лед ни кот.

 По ба ру ва ња та на нуж ни те нас лед ни ци, ле га то ри те и ли ца-
та кои мо жат да ста пат на ме сто на нас лед ни ци те, се по ба ру ва-
ња од по ни зок ранг.

l Сте чај на по стап ка врз за ед нич ки имот  
   на брач ни дру га ри

Мо же да се ини ци ра по пред лог на до ве ри тел кој има по ба-
ру ва ње од за ед нич ки от имот со кој брач ни те дру га ри за ед нич-
ки и спо год бе но упра ву ва ат.

Се кој од брач ни те дру га ри  исто та ка мо же да под не се 
пред лог.

Се спро ве ду ва по стап ка по исти те пра ви ла ка ко и за друг 
вид имот.

14. Кои по да то ци мо же да ги нај де те во 
Цен трал ни от ре ги стар?

Овој ре ги стар е од ја вен ка ра ктер и исти от Ви овоз мо жу ва 
да се за поз на е те со си те отво ре ни сте чај ни по стап ки спре ма 
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одре де ни друш тва или по е дин ци ре ги стри ра ни ка ко тр го вец, 
за по ве де на прет ход на по стап ка со опре де ле ни мер ки за обез-
бе ду ва ње за име ну ван сте ча ен управ ник, за за пре на или зак лу-
че на сте чај на по стап ка.

 Цен трал ни от ре ги стар има и сво ја ВЕБ стра ни ца.
www.crm.org.mk

15. Зна че ње на изра зи те

Изра зи те  кои се спe ци фич ни и се упо тре бу ва ат во сте чај-
на та по стап ка, За ко нот за сте чај ги де фи ни ра ка ко сле ду ва:

Аранжманзафинансискиколатералда ва те лот на ко ла те ра лот 
пре зе ма об вр ска д а вос по ста ви пра во на обез бе ду ва ње 
врз фи нан 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.

Банкаправ но ли це кое ги вр ши ра бо ти те на плат ни от про мет.
Совесентрговецпра 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 уп-
рав  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.

Доверителнастечајнамасае фи зич ко или прав но ли це кое има 
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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-
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 
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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 тареорганизацијазна чи одр жу ва ње на до бра та фи на си ска 
со 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-
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 
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.


