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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Се прогласува Законот  за изменување и дополнување на Законот за стечај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015

година.

Бр. 08-2552/1
10 јуни 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Член 1
Во Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006,

126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13 и 29/14), во членот 34 по ставот 2 се додава нов став
3, кој гласи:

“(3) Со цел за добивање на податоци за состојбата на имотот на стечајниот должник во
претходна постапка или при промена на сопственоста по конечна продажба на имотот на
стечајниот должник во отворена стечајна постапка, стечајниот управник е должен да се
поврзе по електронски пат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Исправите за правниот основ за промена на сопственоста, заедно со пријавите за
запишување и доказот за платен надоместок по електронски пат се доставуваат до
Агенцијата за катастар на недвижности во рок од три дена по правосилноста на актот за
промена на сопственоста.”

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 2
По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:

“Член 34-а
Стечајниот управник е должен во рок од осум дена од денот на приемот на барањето да

даде одговор на писмено барање на стечаен доверител со кое истиот бара информација во
врска со стечајната постапка. Доколку бараната информација е достапна во регистарот на Е-
стечај или е депонирана во стечајното досие согласно со членот 85 од овој закон,
стечајниот управник во истиот рок за тоа писмено ќе го извести доверителот.“
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Член 3
Во  членот 232 ставот (1) се менува и гласи:
„Се смета дека планот за реорганизација е усвоен ако биде прифатен со просто

мнозинство од вкупниот износ на побарувања на доверителите присутни на собранието и
добил просто мнозинство во сите групи, освен ако со планот не е определено поголемо
мнозинство.“

Член 4
Стечајните управници се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на

овој закон, електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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