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1. Воведно излагање 

 

 Стечајот е правен институт на колективна принуда, рамномерно и 

правично намирување на доверителите, генерално извршување на имотот на 

стечајниот должник, штом ќе престане да постои како правен субјект. 

Во материјална правна смисла стечајот претставува истовремено, од една 

страна, состојба во која должникот не може да ги извршува обврските спрема 

доверителите, а од друга страна, принудно извршување на побарувањата на 

сите доверители над имотот на стечајниот должник што доведува до губење на 

правниот субјективитет на стечајниот должник. Стечајниот должник го губи 

својот имот кој претставува економска основа на неговиот правен субјективитет. 

Во процесно-правна смисла, стечајот претставува посебна судска 

постапка со која се остваруваат општите намирувања на доверителите од имотот 

на стечајниот должник под услови и начин утврдени во стечајното право. Во таа 

смисла стечајното право на просторите на поранешна Југославија во својот 

развиток помина низ повеќе периоди.1 Новонастанатите држави или државни 

територии над тие простори донесоа свои закони за стечај.2 Заедничка 

карактеристика на сите нив е што е извршена реформа на стечајното право. 

Извршени се значајни подобрувања на различни решенија за нивно 

покомплексно и појасно регулирање. Суштински гледано, најважната и 

најоптимална реформа е извршена во однос на неколку капитални институти 

                                                 
1 D. Manoleva - Mitrovska “Origins, Development and Treatment of Bankruptcy as a Contemporary Legal 
Institute in the Macedonian Law”, Raspravi pravnice, Zakamycze 2005, p.1147. 
2 Во Словенија во 1993 година е донесен Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација; 
во Хрватска во 1996 година е донесен Законот за стечај; во Босна и Херцеговина во 1998 година е 
донесен Законот за стечај и ликвидација, кој подоцна е укинат со Законот за стечајна постапка од 
2003 година; во Република Српска е донесен Законот за стечај во 2002 година; во Дистрикт Брчко е 
донесен Законот за стечајно принудно порамнување и ликвидација во 2002 година; во Република 
Црна Гора во 2002 година е донесен Законот за инсолвентност на трговските друштва; а Република 
Србија извршила кодификација на стечајното право во Законот за стечјната постапка во 2004 
година; Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација превземен како уставен закон на 
поранешна СФРЈ се до 1997 година кога и правниот систем на Македонија го добива првиот закон за 
стечај како самостојна и независна држава. 
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како што се: реорганизација на стечајниот должник, определување на пасивно 

легитимирани субјекти на стечајната постапка, органи на стечајната постапка и 

нивни овластувања, исплатни редови на доверителите, меѓународен стечај, 

кривична одговорност во стечајот, подетално и поопширно регулирање на 

субјектите над кои што не може да се поведе стечај и други. 

На овој начин дури и еден класично и круто регулиран правен институт 

како што е стечајот, не остана имун на современите текови и тенденции и ја 

прифати динамиката на современиот начин на егзистирање на новите трговски 

односи. Меѓутоа, од друга страна, стечајот е и закана за опстојувањето и 

функционирањето на правниот субјект, па од тука произлегува и прашањето на 

колку одредбите од законот се толкуваат и применуваат на соодветен начин и 

дали останува простор за злоупотреба на истите, особено кога станува збор за 

субјектите над кои што не може да се поведе стечај? Дали тоа за истите 

претставува привилегија или пак само доведува до уназадување на нивната 

работа и присилно функционирање без оглед на последиците кои што со тоа се 

предизвикуваат во рамките на правниот и општествен систем на една држава 

бидејќи како што ќе може да се види и од редовите на овој семинарски труд, 

субјектите кои што се изземени од можноста за поведување на стечајна 

постапка се претпријатија или имоти кои што генерално се во сопственост на 

државата или пак основани од нејзина страна...!???  

Ваквите прашања и констатации се само мал дел од предизвикот за 

разработката на правната проблематика која ги опфаќа токму субјектите кои 

што се изземени од стечајната постапка, како и согледувањето на 

имплементацијата на одредбите кои што се однесуваат на ваквите субјекти и 

нивното толкување во практиката, а низ кои што се минува на еден соодветен 

начин во рамките на овој труд. 
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2. Краток преглед на развојот и примената на легислативата од областа 

на стечајот со осврт на субјектите кои се изземени од стечај 

 

Во моментов во правниот систем на Република Македонија се применуваат 

три закони кои го регулираат спроведувањето на стечајната постапка. Имено, 

најстарите постапки кои што траат и повеќе од 10 години, се водат според 

Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација од 1989 година, дел од 

нив според Законот за стечај од 1997 година, додека пак поновите се водат 

согласно Законот за стечај од 2006 година.   

Во периодот додека сеуште во правниот систем на Република Македонија 

се применуваше Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација3 кој со 

Уставниот закон беше и превземен како републички пропис започна постапката 

за трансформација на претпријатијата со општествен капитал која имаше за цел 

да се номинира сопственикот на општествениот капитал.  

Така, Законот за трансформација на претпријатијата со општествен 

капитал4 по исклучок предвидуваше можност и во текот на отворената стечајна 

постапка да се поведе посебна постапка за трансформација на претпријатието 

во стечај.  

Основна цел на оваа постапка која се спроведуваше по постапката за 

трансформација на претпријатието со општествен капитал е санација, 

реорганизација, финансиска консолидација и продолжување со работа на 

должникот над кого е отворена стечајна постапка. Во исто време се создадоа и 

услови да се изврши и сопственичка трансформација со тоа што се стекнува 

сопственост над општествениот капитал и се врши трансформација на должникот 

над кого е отворена стечајна постапка во акционерско или во друштво со 

ограничена одговорност. Основен услов за спроведување на оваа постапка беше 

претпријатието да има општествен капитал, како и поднесен предлог од 

овластен субјект.  

Инаку, овластен субјект да поднесат предлог за привремено запирање на 

стечајната постапка и отварање на постапка за трансформација на 

претпријатието во стечај беа доверителите и Агенцијата за приватизација. 

                                                 
3 Закон за присилно порамнување стечај и ликвидација (“Службен лист“ на СФРЈ бр. 84/89) 
4 Член 5, став 2 и член 80 до член 86 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен 
капитал (Службен весник на РМ, 38/93) 
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Постапувајќи по ваквиот предлог, стечајниот совет образува одбор на 

доверители кој пак именува Управен одбор како орган на управување и 

најдоцна во рок од шеесет дена донесува програма за финансиска и 

сопственичка трансформација, која што треба да ја прифатат доверителите чии 

побарувања изнесуваат повеќе од половина на побарувањата на сите 

доверители кои имаат право на глас. 

Од друга страна, постапката за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал покажа одредени процесни слабости кои создадоа услови 

одредени стечајни постапки кои беа привремено запрени поради 

трансформација сеуште не се завршени. Тоа е недостатокот во постапката, судот 

да утврди дека истата не успеала и да отвори стечајна постапка.  

Овој закон заедно со законот за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал во својот фокус го имаат преминот од функционирање во 

договорна економија кон функционирање во пазарна економија. Можеби тоа е и 

причината зошто не се посветува некое поголемо внимание на одредбите со кои 

се изземаат одредени субјекти од постапката за стечај. Во овие услови самата 

постапка за стечај била еден од основни начини и мерки за трансформација на 

претпријатијата и назначување на нивниот сопственик, па макар тоа да била и 

државата, при што целта на овој закон е да и преку стечајот се оформат нови 

претпријатија кои што ќе бидат подготвени да функционираат во услови на 

пазарна економија. Тоа се всушност и зачетоците на регулирање на стечајната 

постапка и начинот на нејзиното спроведување кои што всушност се основата од 

која што се тргнува при регулирање на оваа материја со наредниот закон за 

стечај од 1997 година.  

Потребите за негово донесување беа наметнати од состојбите во праксата 

а за кои во постоечката правна рамка не постоеја соодветни одредби или 

постоечките одредби се судираа со потребите од трансформацијата на 

општествениот и државниот капитал во приватен согласно законите кои беа 

донесени за регулирање на таа материја. Новите закони за трансформација на 

претпријатијата со општествен и државен капитал беа донесени во периодот 

1995-1996 година а Законот за стечај беше донесен во 1997 година со примена 

од мај 1998 година. 

Овој закон за разлика од предходниот беше изработуван по примерот на 

Германскиот закон за инсолвентност но во него беа вградени и одредби кои не 

беа својствени за зконите од развиените европски пазарни економии. Со тие 
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одредби се сакаше да се решат или ублажат проблемите настанати во фирмите 

во приватизација и да се избегнат социјални тензии кои предстоеја со оглед на 

големиот број на фирми кои беа инсолвентни подолг период и на кои неминовно 

им предстоеше стечај. Но внесувањето на одредби кои се несвојствени за 

модерните закони за стечај во основа го наруши принципот за колективно и 

паритетно намирување на доверителите. 

Во овој закон делот кој што се однесува на субјектите односно лицата над 

кои се спроведува стечај се напоменува дека стечајот како постапка се поведува 

над имотот на должникот-правно лице, како и над имотот на должникот – 

поединец, вклучувајќи ги тука и имотот на умрено лице, на брачните другари, 

како и имотот на стопанската интересна заедница. Единствено, стечајот како 

постапка не се спроведува над имот на Република Македонија и јавно правно 

лице доколку тие правни лица со закон се изземени од постапката за 

поведување на стечај.  

Поради неговата недоследност во поголем број на одредби овој закон 

претрпува измени во текот на 2004 година, за да во март 2006 година, се донесе 

нов закон за стечај кој што е на сила и денес.  

Во делот што е предмет на интерес на овој труд, законот за стечај од 2006 

година врши само определени проширувања, односно допрецизирање на 

субјектите кои што може да бидат изземени од стечајната постапка, односно над 

кои не се спроведува стечај.  

 

3. Субјекти кои што се иззeмени од стечајната постапка 

 

Од самиот наслов на член 4 од законот – лица над чиј имот се спроведува 

стечајот, јасно се гледа дека стечајна постапка се спроведува над имотот на 

должникот-правно лице, како и над имотот на должник-трговец поединец, 

стопанска интересна заедница, имот на умрено лице и над заеднички имот на 

брачни другари. 

Со ставот 3 од членот 4 се наведени исклучоците на лицата над чиј имот  

не може да се спроведува стечајот и тоа:  

- над имот на Република Македонија; 

- фондовите кои се финансираат од буџетот на Република 

Македонија; 

- фондовите за ПИО, за здравство; 
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- единиците на локалната самоуправа; 

- органите на државната управа, како и над други правни лица со 

јавни овластувања, ако тие со закон се изземени од стечајната 

постапка.  

Меѓутоа тоа не значи дека лицата кои се изземени од стечајната постапка 

можат да ствараат обврски и да не ги намируваат. Во тој случај за нивните 

обврски одговараат основачите и тоа солидарно односно акционерите или 

содружниците. 

Исто така со овој член се направени и исклучоци за банките, 

штедилниците, друштва за осигурување како и други финансиски институции 

каде условите за отварање на стечајната постапка се определени со посебните 

закони, но со истите тие закони доколку се исполнети условите за стечај за 

постапката се применуваат одредбите од Законот за стечај на што упатуваат 

одредбите од посебните закони. 

Посебен случај е предвиден и кај неуспешно започната постапка за 

редовна ликвидација на трговските друштва. Имено доколку во текот на 

постапката се утврди дека имотот што би влегол во ликвидациона маса е 

недоволен а намирување на доверителите во целост, во тој случај 

ликвидационата постапка се заклучува и ликвидаторот е должен да поднесе 

предлог за отворање на стечајна постапка. 

 

3.1. Јавни, приватни и мешовити установи 

 

Кога станува збор, пак, за другите правни лица со јавно овластување над 

кои што не може да се спроведе постапката за стечај тука се вбројуваат јавните 

установи и тоа: јавни установи основани од Република Македонија со средства 

во државна сопственост, како државна, односно како национална установа, или 

јавна установа основана од град Скопје или општина со средства на Градот, 

односно на општината како јавна установа на Градот, односно на општината.5  

Меѓутоа, стечајна постапка може да се спроведува над приватна установа 

која што врши јавни овластувања (членот 77 на Законот за установите – Сл. 

Весник на РМ бр. 32/05). Ако приватната установа престане со стечај, освен 

недвижностите и средствата стекнати со легати, подароци, завештанија и 

прилози, новиот сопственик не може да им ја измени намената која ја имале со 

                                                 
5 Брајаноски, Благоја, Беличанец, Тито, Николовски, Александар, Коментар на законот за стечај, 
Скопје 2007 год.  
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актот со кој се дадени во завештение или подарок и има обврска да ги користи 

исклучително според намената што ја определил донаторот, во согласност со 

закон, што упатува на фактот дека и покрај тоа што стечајната постапка се 

поведува согласно со законот за стечај, како lex specialis се јавува Законот за 

установите, особено во делот на управување и располагање со средствата и 

надлежностите и нивната претходно утврдена намена, што можеби на некој 

начин навлегува и ги нарушува правата на располагање на новиот сопственик 

доколку истиот ја превземе да ја управува и да овозможи продолжено 

функционирање на установата со тоа што сепак одредени сегменти од истата 

треба да бидат третирани на начин кој што го определил претходно некој друг, а 

кој што веќе нема никакво правно дејство..??!  

Ако станува збор, пак за мешовита установа основана со дел од средства 

во државна сопственост, во сопственост на Градот Скопје или во сопственост на 

општина и дел на средства во сопственост на домашно и странско правно и 

физичко лице со средства во приватна сопственост, на делот на средствата во 

приватна сопственост се спроведува стечајна постапка, имајќи ги во предвид 

одредбите од членот 77 од Законот за установи. Погоренаведената правна 

последица од поведувањето на стечајна постапка над приватна установа се 

провлекува и овде. Основајќи ја мешовитата установа, во зависност од 

големината на уделот, соосновачите стекнуваат основачки удел во установата.  

 

3.2. Здруженија на граѓани и фондации 

 

Здруженијата на граѓани и фондации не можат да се стекнат со својството 

на стечаен должник според одредбите од Законот за стечај. Тоа значи дека над 

имотот на здруженијата на граѓани и фондациите не може да се спроведува 

стечајна постапка. Ова поради тоа што здруженијата на граѓани и фондациите, 

како непрофитни организации, по правило не можат да вршат економски 

дејности. Меѓутоа, доколку здружението на граѓани или фондација, основа на 

пример, друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво заради 

остварување на сопствените цели, интереси и активности и за финансирање на 

неговите функции утврдени со договорот за друштвото, односно со статутот на 

друштвото, спрема овој субјект може да се поведе стечајна постапка. Во ваков 

случај, за друштвото со ограничена одговорност или за акционерското друштво 
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основано од здружението на граѓани и/или фондацијата, важат одредбите од 

ЗТД и одредбите на Законот за стечај.  

 

3.3. Инвестициски фондови и друштвата за управување со 

инвестициски фондови 

 

Над имотот на инвестициските фондови (Сл. Весник на РМ бр. 9/00), не 

може да се спроведува стечајна постапка. Ова, аналогно се однесува на и на 

друштвата за управување со инвестициските фондови, пооради тоа што 

долговите на друштвото за управување со фондовите, (отворениот, односно 

затворениот), што произлегуваат од финансиските трансакции сврзани со 

сопствениот имот на друштвото, не можат да се намируваат од средствата на 

инвестицискиот фонд со кој тоа управува.6 Во поткрепа на ова, е и 

констатацијата дека друштвото е одговорно за вршењето на дејноста на 

управување со фондот во согласност со Законот за инвестициски фондови и 

статутот на фондот. Според тоа, друштвото одговара за штетата причинета на 

сопствениците на документи за удел, односно на акционерите за дејствување 

спротивно на одредбите од Законот за инвестициски фондови и на статутот на 

фондот. И заклучно, трети лица не можат од имотот на фондот да намируваат 

свои побарувања кон друштвото.7  

Меѓутоа, над друштво за управување со фондовите може да се 

спроведува стечајна постапка, но не во врска со дејствијата превземени во 

врска со управувањето на фондовите. Во одредбите на овој закон, стои уште 

еден вид на заштита при споведувањето на стечајна постапка против друштвото 

на фондот, а да при тоа не се навлезе и наруши работата на самиот фонд 

директно, и да се оштетат неговите доверители, односно содружници, а тоа е 

фактот дека ако друштвото за управување со фондовите престане да работи, 

депозитарната банка, во име на сопствениците на документите за удел, го 

раскинува договорниот однос со друштвото, при во рок од осум дена, од денот 

на раскинувањето на депозитарниот договор, банката е должна да го пренесе 

имотот, односно уделите на ново основаното друштво кое што ќе продолжи да 

управува со инвестицискиот фонд. На ваков начин се настојува максимално да 

бидат заштитени и најранливата категорија односно граѓаните како физички 

                                                 
6 Член 36 од Законот за инвестициски фондови, Службен Весник на Р.М. бр. 12/2009 
7 Став 3, од истиот член 
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лица кои што имаат свои удели во ваквите инвестициски фондови. Оваа 

проблематика и користењето на ваквите фондови во Македонија е сеуште во 

зачеток, но повеќе и од важно е да токму во деловите од правниот и економски 

систем кои што се нови и непознати за граѓаните да стојат јасни одредби со кои 

се регулираат истите, како би се олеснила и нивната инфилтрација во 

македонскиот бизнис свет. 

 

3.4. Јавна и приватна високообразовна установа 

 

Над јавна високообразовна установа не се спроведува стечај. Имено, кога 

Владата на Република Македонија ќе одлучи дека престанала потребата од 

определена единица на јавен универзитет, односно јавна самостојна 

високообразовна установа, го известува за причините сенатот на универзитетот, 

односно органот на управување на самостојната високообразовна установа и му 

дава рок најмалку од 30 дена од денот на известувањето, да даде мислење по 

известувањето.  

Доколку Владата на Република Македонија и по добиеното мислење оцени 

дека не постои потребата од натамошно вршење на високообразовната дејност 

од определена високообразовна установа, му поднесува на Собранието на 

Република Македонија предлог за престанок на единицата на јавен универзитет, 

односно самостојната јавна високобразовна установа. Во предлогот за 

донесување на закон се уредува начинот на кој што студентите ќе можат да го 

продолжат студирањето.  

По влегувањето во сила на ваквиот предлог, министерот надлежен за 

работите на високото образование донесува решение за бришење на установата 

од регистарот на високообразовни установи и за тоа поднесува барање за 

бришење на високообразовната установа и од Централен Регистар.  

Од друга страна, пак, приватна високообразовна установа може да 

престане со стечај според одредбите од Законот за стечај.8 Финансиската 

гаранција која што ја дава основачот на приватната восокообразовна установа 

при нејзиното основање не влегува во стечајната маса и се користи исклучиво за 

намената за која е дадена согласно одредбите од Законот за високо 

образование. Ако средствата од финансиската гаранција и средствата од 

                                                 
8 Член 43 од Законот за високо образование, Службен Весник на РМ, бр. 35/08 
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стечајната маса не се доволни за надомест за средствата што студентите ги 

уплатиле на восокообразовната установа која престанала да работи и на другите 

трошоци што ќе ги имаат студентите заради префрлањето на студии на иста или 

слична високообразовна установа во земјата, основачот одговара неограничено 

со целиот свој имот согласно Законот за стечај и Законот за установи.   

 

3.5. Централен Регистар на РМ и Едношалтерски систем 

 

Централниот регистар се основа како централна информативна база на 

правни и друг вид релевантни податоци, кои согласно со овој или пак, со друг 

закон или со договор се внесуваат во него. Централниот регистар има својство 

на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени согласно законот за 

едношалтерски систем.  

Над Централниот регистар на РМ и над Едношалтерскиот систем за 

водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, не се 

спроведува стечајна постапка.  

Кога се работи за правно лице над чиј имот не може да се спроведува 

стечајна постапка, солидарно се одговорни неговите основачи, содружници, 

односно акционери. Така, ако основач на ваквото правно лице, како што, е на 

пример, Централниот регистар на РМ, тогаш за обврските на правното лице 

одговара Владата на РМ.9 

Она што на крај може да се спомене, а е поврзано со оваа одредба од 

Законот за стечај, е фактот дека текстот на овој член е усогласен со 

Директивата на ЕУ 2001/17 од 19 март 2001 (за преструктуирање и ликвидација 

на друштво за осигурување и Директивата на ЕУ 21/2004 од 04 парил 2001, за 

преструктуирање и за ликвидација на кредитни институции), во однос на тоа 

дека одредбите на предлогот на Законот за усогласеноста на трговското 

законодавство (АТЛ) со Европските директиви што се однесуваат на стечајните 

постапки отворени врз банките, штедилниците, осигурителните друштва и 

другите финансиски организации, освен одредбите кои регулираат прашања што 

не се опфатени со посебен закон (ставовите 1 и 2 на членот 4 на Законот за 

стечај), нема да важат. Исто така, текстот е усогласен со Деветтата клаузула од 

                                                 
9 Брајаноски, Благоја, Беличанец, Тито, Николовски Александар, “Коментар на Законот за стечај“, 
самостојни издавачи, Скопје, 2007 год.  
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Преамбулата на Регулативата на Советот: 1346/2000 од 29 мај 200 година, за 

тоа дека стечајната постапка според одредбите од Законот за стечај не се 

спроведува над субјектите кои се наведени во членот 4, а кои што беа 

разработени во погорните редови од овој труд. Деветтата клаузула е интересна 

по тоа што ја поврзува стечајната постапка со дејствијата на овие субјекти (на 

пример, осигурителните дејства кај трговските друштва за осигурување).10  

 

4. Јавните претпријатија подложни на постапката на стечај или не???? 

 

Без оглед колку да е општа примената на правилата на 

приватното/трговското право во поглед на работењето на јавните претпријатија, 

поимот “дејност од јавен интерес“ и поимот јавно претпријатие делуваат помалку 

или повеќе ограничувачки врз примената на овие правила. Неприменливоста на 

правилата на приватното/трговското право во определени точки од работењето 

на јавното претпријатие е призната и од законодавецот, па затоа, не може да се 

тврди дека во работењето на јавното претпријатие, приватното право во се го 

истисна јавното право.11  

Јавните претпријатија можат да се основаат заради вршење на дејности 

од јавен интерес, при што согласно Законот за ЈП од 2006 година, јавните 

дејности се дефинирани како дејности или одделни работи од дејностите со кои 

се остварува јавен интерес. Во извршувањето на дејностите од јавен интерес, 

треба да се почитуваат следниве принципи:12 

- сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на 

услугата; 

- транспарентност; 

- достапност и универзална услуга; 

- заштита на корисниците и потрошувачите. 

Јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес 

подлежат на правилата на конкуренција, освен во случаевите кога примената на 

тие правила би го спречило вршењето на услугите од јавен интерес, при што 

                                                 
10 Ibid.  
11 Беличанец, Тито, Недков Милан, Право на друштвата-втора книга, Проект за деловно 
опкружување на УСАИД, 2008 год.  
12 Член 2, од Законот за јавни претпријатија, Службен Весник на РМ, бр. 49/06 
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самиот основач може да донесе и одлука да го преобрази претпријатието во 

друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво.  

Во рамките на законот за ЈП од 1996 година јасно стои дека заради 

обезбедување на јавниот интерес јавното претпријатите е должно дејноста 

заради која е основано да ја врши трајно и без прекин и неговата работа е 

јавна.  

Над јавно претпријатие не може да се отвори постапка за стечај. Во 

случај на настапување на услови за отворање и спроведување на постапка за 

стечај над јавно претпријатие, основачот е должен да превземе мерки за 

обезбедување на услови за непречено работење и функционирање на јавното 

претпријатие и да даде гаранции за исполнување на обврските на јавното 

претпријатие спрема трети лица. Основачот може да одлучи јавното 

претпријатие да престане со работа ако настапиле услови за отварање на 

стечајна постапка, само ако претходно го обезбедил вршењето на стопанската 

дејност од јавен интерес на начин и постапка утврдени со закон.  

Ваквата одредба претставува еден вид на продолжение, односно 

одржување на веќе основаните јавни претпријатија со претходниот закон за 

трансформација на претпријатијата со општествен капитал каде што беше 

дозволено отварање на стечајна постапка, но пред се во насока на нивна 

трансформација, а не на нивно згаснување. Законодавецот со ваквата одредба 

настојува да обезбеди еден континуитет во вршењето на работите од јавен 

интерес со тоа што од една страна ги штити самите претпријатија од можноста за 

отварање на стечај, но од друга страна ги штити и сите засегнати страни од 

работата на тоа претпријатите со самото тоа што не дозволува да згасне 

претпријатието со одлука на основачот доколку претходно не е направено 

обезбедување на вршењето на јавната дејност спрема третите лица. Ова можеби 

произлегува и од тогашните услови на социјалистичко работење каде што се 

настојувало речиси по секоја цена опстојување на јавните претпријатија и 

вработување на граѓаните како би се одржал социјалниот мир и благосостојба во 

земјата.  

Но, со промената на условите во кои што работат претпријатијата и 

навлегувањето на пазарната економија, новиот закон за јавни претпријатија од 

2006 година носи драстични промени, односно СЕ БРИШЕ експлицитната 

одредба дека не може да се отвори стечај при што членот 8 гласи:  
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“Јавното претпријатие и друштво кое врши дејност од јавен интерес, 

дејноста ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и 

транспарентна“. 

Во поглед на условите и обврската за транспарентност на финансиските 

односи, како што се дефинирани во овој закон под јавно претпријатие се 

подразбира секое јавно претпријатие и друштво врз кое државата или органите 

на општината или градот Скопје, имаат директно или индиректно влијание преку 

сопственоста над нив, односно ако поседуваат поголем дел од капиталот на 

друштвото, имаат мнозинство гласови на акционерите и именуваат повеќе од 

половина од членовите на управниот или надзорниот одбор на претпријатието и 

друштвото. 

Финансиските односи меѓу државата, органите на општините и органите 

на градот Скопје и јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен 

интерес, треба да бидат транспарентни така што јасно треба да се прикажат: 

а) средствата коишто се директно достапни на органите наведени во 

воведната реченица на овој став за одредени јавни претпријатија или друштва 

коишто вршат дејности од јавен интерес; 

б) средствата коишто се индиректно достапни од органите наведени во 

воведната реченица на овој став на јавните претпријатија, фондови или 

финансиските институции и 

в) начинот и намената за кои средствата од точките а) и б) на овој став 

се ставаат на користење.13 

Транспарентност во финансиските односи од ставот 1 на овој член ќе се 

применува, особено во следниве случаи: 

а) порамнување на загубите од работењето; 

б) обезбедувањето на капиталот; 

в) неповратна помош или заеми под поповолни услови; 

г) давање на финансиски поволности преку откажување од профит или 

поврат на пристигнатите суми; 

д) откажување од нормален поврат на искористените средства и 

ѓ) компензирање на финансиското оптоварување воведено од страна на 

државните органи.14  

Јавните претпријатија и друштвата коишто, меѓу другото, вршат и 

                                                 
13 Член 8-б од Законот за јавни претпријатија Службен Весник на РМ, бр. 49/06 
14 Ibid. 
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дејности од јавен интерес се должни да водат посебни сметки во следниве 

случаи:15 

1) ако покрај дејностите од јавен интерес вршат и други дејности; 

2) ако имаат ексклузивни права во вршењето на дејноста од јавен 

интерес и 

3) добиваат државна помош во која било форма вклучувајќи помош, 

поддршка или компензација, во врска со вршењето на дејностите од јавен 

интерес. 

Имено, тука се поставува прашањето дали согласно Законот за стечај или 

Законот за извршување може да се врши присилно извршување од страна на 

доверителите против јавното претпријатие? 

На прв поглед изгледа дека е многу тешко да се брани и одбрани тезата 

дека е невозможна употребата на средствата на присилно извршување против 

јавното претпријатие, ако се има во видно поле фактот дека тоа врши дејност од 

јавен интерес.  

Пред се, треба да се има во предвид дека јавното претпријатие 

има својство на правно лице и сопствен имот и во правниот промет 

превзема права и обврски.  

Значајно е и тоа што Законот за јавни претпријатија не пропишува 

никакво изземање на кој било дел од имотот на јавното претпријатие од 

функцијата да служи како гаранција за намирување на обврските наспрема 

доверителите.  

Но, со одземањето на “средствата за работа”, јавното претпријатие не ќе 

биде во состојба да ја остварува очекуваната улога во општеството: да 

задоволува определени потреби од услуги во определени трговски, односно 

други дејности. 

По измената на членот 8 од Законот за јавни претпријатија, со која е 

избришана одредбата која забрануваше над јавно претпријатие да се отвори 

постапка за стечај, останува само одредбата од Законот од стечај според 

која стечајна постапка не може да се спроведе над имотот на Република 

Македонија, фондовите што се финансираат од Буџетот на Република 

Македонија, фондовите за пензиско и инвалидско осигурување, фондот 

за здравствено осигурување, единиците на локалната самоуправа, над 

органите на државната управа како и на други правни лица со јавно 

                                                 
15 Член 8-в од Законот за јавни претпријатија Службен Весник на РМ, бр. 49/06 
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овластување, ако тие со закон се изземени од стечајна постапка.16 

Новата одредба содржана во член 8 од Законот за јавни претпријатија е 

декларативна: “Јавно претпријатие и друштво кое врши дејност од јавен 

интерес, дејноста ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна 

и транспарентна.” 17 

Најнепосредно со изворите на приходи и финансиската самодоволност на 

јавното претпријатие поврзана е солвентноста на јавното претпријатие, односно 

можноста да ги исполнува своите финансиски обврски. До измените на Законот 

за јавни претпријатија извршени во 2006 година, заради обврската јавното 

претпријатие дејноста за која е основано да ја врши трајно и без прекин, беше 

статутирана забрана за отворање на постапка за стечај над јавно претпријатие. 

Имено, како што беше и погоре напоменато, согласно членот 8 од стариот Закон 

за ЈП над јавното претпријатие не можеше да се отвори стечајна постапка, а во 

случај на настапување на услови за отворање и спроведување на постапка за 

стечај над јавното претпријатие, основачот беше должен да ги превземе сите 

мерки за да спречи да дојде до престанок на давањето на услугите на 

корисниците, а исто така основачот може да донесе и одлука за престанок со 

работа, но само доколку го обезбедил вршењето на “дејноста од јавен интерес“ 

на постапка и начин  утврдени со закон.  

Новата одредба на членот 8 од Законот за јавни претпријатија, како што е 

веќе укажано, пропишува само една обврска: јавното претпријатие и трговско 

друштво кое врши дејност од јавен интерес, дејноста мора да ја врши трајно без 

прекин и неговата работа е јавна и транспарентна. Законот молчи во поглед на 

правните последици кои настануваат кога јавното претпријатие ќе ги исполни 

условите за отворање на стечајна постапка. Законот за стечај дава само делумен 

и непрецизен одговор. Стечајна постапка не може да се спроведе “и на други 

правни лица со јавно овластување, ако тие со закон се изземени од стечајна 

постапка.“ 18  

Не е спорно кои субјекти се подведени под режимот “правни лица со 

јавно овластување“. Тоа се јавните претпријатија, јавните установи и по 

исклучок некои трговски друштва со јавни овластувања. Но, по радикалната 

измена на законодавството со кои се уредуваа дејности од јавен интерес 

правната кареготија “јавно овластување“ не ги опфаќа, поточно многу ретко ги 

                                                 
16 Член 4, став 3 од Законот за стечај 
17 Член 1 од Законот за изменување на ЗЈП од 2006 год.   
18 Член 4, став 3 од Законот за стечај 
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опфаќа “дејностите од јавен интерес“. Не е исклучена можноста при вршењето 

на дејност од јавен интерес да се има и јавно овластување. Јавните овластувања 

по правило се “дислоцирани“ од јавните претпријатија кои беа во државна 

сопственост во Агенциите како независни и самостојни регулаторни тела или во 

други независни тела.   

Само во Законот за комунални дејности остана одредбата според која 

комуналните јавни претпријатија условно се изземени од можноста над нив да се 

отвори постапка за стечај: “Над јавното претпријатие што врши комунална 

дејност, не може да се отвори постапка за стечај, освен во случаите 

утврдени со закон” 19  меѓутоа, воопшто не е определено со закон кои се тие 

случаи. 

Во случај на настанување на услови за отворање на стечај Законот за 

комунални дејности му остава две можности на основачот: да го спречи 

отворањето на стечајната постапка или да одлучи јавното претпријатие да 

престане со стечај.  

Во првиот случај основачот врши санација на јавното претпријатие. 

Имено, во случај на настанување на услови за отварање на стечај основачот на 

јавното претпријатие ги превзема сите мерки кои се потребни за да се обезбедат 

услови за непречено работење и функционирање на јавното претпријатие. За да 

го спречи отварањето на стечајната постапка, основачот на доверителите им 

дава гаранции дека ќе ги подмири пристигнатите побарувања кои тие ги имаат 

наспрема јавното претпријатие – должник. Значи основачот се поместува на 

местото од јавното претпријатие како должник и ги превзема сите обврски кои 

ги имало претпријатието на свој товар наспрема третите лица.20  

Во вториот случај, основачот може да одлучи да не го санира јавното 

претпријатие, односно да не ги превземе обврските на јавното претпријатие 

спрема доверителите кои се основ за отварање на стечајната постапка, или како 

што е тоа изразено во Законот: “Основачот може да одлучи јавното претпријатие 

да престане со работа, ако настапиле услови за отворање постапка за стечај.“ 

Оваа “одлука“ на основачот е обусловена со исполнување на следниот услов: 

само ако основачот претходно го обезбедил вршењето на комуналната дејност 

на начин и постапка утврдена со закон.21 Но, и покрај формално-правната 

заштита со која треба да се обезбеди континуирано и трајно вршење на 

                                                 
19  Член 22, став 1 од Законот за комунални дејности   
20  Член 22, став 2 од Законот за комунални дејности  
21  Член 22, став 3 од Законот за комунални дејности 
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комуналните дејности останува отворено прашањето за можностите кои ги имаат 

општините како основачи на комуналните јавни претпријатија во случај на 

настапување на услови за отварање и спроведување на постапка за стечај над 

јавно претпријатие да дадат гаранции за исполнување на обврските на јавното 

претпријатие спрема трети лица и да обезбедат услови за непречено работење и 

функционирање на јавното претпријатие, особено ако се има во предвид 

финансискиот потенцијал на локалните заедници, општините.    

Карактеристичен е примерот со одредбите за стечај и ликвидација на 

јавно претпријатие содржани во Законот за изменување и дополнување на 

Законот за радиодифузна дејност донесен во 2008 година. Во неа е утврдено 

дека над јавно радиодифузно претпријатие и над трговско радиодифузно 

друштво може да се спроведе постапка за ликвидација или да се отвори стечајна 

постапка. Стечајната постапка над јавно радиодифузно претпријатие или над 

трговско радиодифузно друштво може да се отвори кога се исполнети условите 

согласно Законот за стечај.22  

Со Законот за радиодифузна дејност23 функциите на јавен оператор за 

пренос на радио и телевизиски програми во Република Македонија му се 

доверени на Јавното претпријатие “Македонска радиодифузија Скопје“.24 Со 

законот за радиодифузна дејност само МТВ е определена да ги врши функциите 

на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија. Заради јавниот интерес 

на дејноста, МРТ се финансира од радиодифузната такса, од рекламирање, од 

спонзорство, донации, продажба на програми и услуги и од средства обезбедени 

од Буџетот на Република Македонија за тековната година. Собранието на 

Република Македонија го разгледува годишниот финансиски план и утврдува 

кои средства се потребни за извршувањето на доверената функција на јавен 

радиодифузен сревис во Република Македонија.  

Јавните овластувања од областа на радиодифузната дејност со Законот за 

радиодифузна дејност се доверени на Советот на радиодифузија. Советот е 

независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во 

радиодифузната дејност утврдени со Законот за радиодифузна дејност, чии 

членови исто како и кај Агенциите ги избира Собранието на Република 

                                                 
22 Со член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузна дејност “Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 
се додаваат по членот 12 три нови члена: 12-а, 12-б и 12-в  
23 Закон за радиодифузна дејност, Службен весник на РМ, бр. 100/2005, 19/2007 и 103/2008 
24 Со денот на влегувањето во сила на Законот за радиодифузна дејност Јавното претпријатие 
Македонска радиотелевизија, согласно одредбите во членовите 143 и 144 продолжи да работи како 
Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија (МТВ) 
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Македонија на предлог на овластени предлагачи. Како овластувања кои му се 

доверени на Советот на радиодифузија, а кои по својот карактер се типични на 

“јавно правни овластувања“ се следните: доделувањето, одземањето и 

обновувањето на дозволи за вршење на радиодифузна дејност; вршењето на 

надзор врз работата на субјектите кои вршат радиодифузна дејност; 

донесувањео на одлуки, правила, заклучоци, упатства, препораки и други акти; 

и утврдувањето на ставови и предлози за спроведувањето на Законот за 

радиодифузна дејност.  

Како главна причина која се наведува за направените измени во Законот 

за радиодифузна дејност Владата како основач ја наведува лошата економска и 

финансиска состојба во која се наоѓа јавниот радио дифузен сервис години 

наназад, па единствениот метод за надминување на истата е токму 

поведувањето на стечајна постапка или ликвидација. Меѓутоа, ваквото решение 

од експертската јавност е оценето како несоодветно и во спротивност со 

европските директиви и стандарди кога станува збор за јавниот сервис поради 

тоа што во ниедна држава во светот не е дозволено да се спроведува стечајна 

постапка или ликвидација врз јавен сервис, а тоа во својот извештај во 2008 и 

2009 година го потврдува и Европската Комисија која што на ваков начин смета 

дека се загрозува независноста и е закана за јавниот сервис и слободата на 

медиумите во Македонија. Членовите на комитетот за асоцијација и 

стабилизација препорачуваат и воспоставување на независно финансирање на 

јавниот сервис преку наплата на радиодифузната такса, што веќе е воведено во 

практиката и се спроведува.25  

Но со оглед на тоа што Законот за ЈП дозволува вметнување на ваква 

одредба во секој пооделен закон кој што ја уредува работата на пооделните 

јавни претпријатија ваквата одредба барем гледно од правен аспект кај нас е 

сосема во ред.  

Она пак, што во реалноста се настојува да се направи е сосема нешто 

друго. Често пати, токму ваквите стечајни постапки се користат како основен 

модел за решавање на проблемот со презадолженоста и превработеноста затоа 

што согласно Законот за стечај договорите на вработените претстануваат со 

денот на отварањето на стечајната постапка, а потоа доколку е потребно 

                                                 
25 Извештај за напредокот на Македонија за 2008 год.; 
http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/izvestaj%202008_za%20vlada.pdf; Извештај за 
напредокот на Македонија за 2009 год., 
http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/EK_izvestaj_2009_mk.pdf   

http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/EK_izvestaj_2009_mk.pdf
http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/izvestaj%202008_za%20vlada.pdf
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стечајниот управник е тој кој што со одобрение на стечајниот судија ангажира 

привремени вработувања, но само онолку колку што е потребно за непречено 

извршување на работата. На таков начин вклучувајќи го тука и 

преобразувањето на претпријатието во АД или ДОО се смета дека се решаваат 

долгогодишните наталожени проблеми на некогашните успешни или барем 

навидум успешни јавни претпријатија. 

Бидејќи е евидентно дека “јавните овластувања“ во радиодифузната 

дејност не се синоним за “дејностите од јавен интерес“ не би можеле одредбите 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузна дејност 

за отварање на стечајна постапка или за спроведување на постапка за 

ликвидација непосредно да се применат како основ за отварање на постапка за 

стечај или редовна ликвидација на Јавното претпријатие МРТ. Во случајов 

Законот за радиодифузна дејност кој е уреден правниот статус на МТВ како 

јавно претпријатие не содржи одредба со која е изземено од можноста над 

јавното претпријатие да се отвори стечајна постапка, ниту одредба со која на 

јавното претпријатие експлицитно му се доверени јавни овластувања. При тоа 

треба да се има во предвид и првиот став од изменетиот член 3 од Законот за 

јавни претпријатија според кој по исклучок, јавни претпријатија од областа на 

радиодифузијата се основаат под услови и начин утврдени со закон.  

Она што како заклучок од погоре образложеното може да се изведе е 

дека над Јавното претпријатие Македонска радио телевизија (МТВ) може да се 

отвори стечај и ликвидација само со закон со кој ќе се определи кому ќе му биде 

доверена функцијата на јавен оператор за пренос на радио и телевизиски 

програми во Република Македонија. 

Примерот со Законот за радиодифузна дејност е елабориран за да се 

укаже на инсуфициентноста на новата одредба содржана во член 8 од Законот 

за јавни претпријатија. Како што е веќе укажано оваа одредба само го обврзува 

јавното претпријатие и трговското друштво кое врши дејност од јавен интерес, 

дејноста да ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и 

транспарентна. Законот молчи во поглед на правните последици кои настануваат 

кога јавното претпријатие ќе ги исполни условите за отворање на стечајна 

постапка. Како што е укажано исклучок е Законот за комуналните дејности. При 

тоа посебно треба да се има во предвид неусогласеноста на одредбата од 

Законот за стечај според кој стечај не се спроведува и на други правни лица со 

јавно овластување, ако тие со закон се изземени од стечајна постапка, заради 
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“дислоцирањето“ на јавните овластувања од јавните претпријатија во Агенциите 

како самостојни независни регулаторни тела и на другите независни тела. 

 

5. Заклучни согледувања 

 

 Нашето стечајно право создава можности и отвара нови димензии во 

примената на институтот стечај, што е во согласност со духот и времето во кое 

дејствуваат субјектите на нашето стопанство.  

Притоа треба да се истакне дека основниот концепт и содржината на 

нашето позитивно право се превземени од првиот закон за стечај на Република 

Македонија кој во голема мера беше усогласен со законодавството на 

Европската Унија, како и со директивите кои се однесуваат на инсолвентноста и 

стечајната постапка.  

Следејќи го сето ова, Законот за стечај на Република Македонија ги 

поставува следниве цели: обезбедување на сигурност на пазарот, промовирање 

на економска стабилност и развој, скратување на времетраењето на стечајните 

постапки, подобрување на механизмите за остварување на правата на 

доверителите, уредување на односите на инсолвентните трговски друштва, како 

и подетално регулирање на видот на субјектите над кои што може да се поведе 

стечај, како и на оние кои што се изземени од оваа постапка.  

Меѓутоа, со самото тоа што остава простор за подетално толкување на 

одредбата во која се определуваат субјектите над кои не може да се спроведе 

постапката за стечај и упатува на регулирање со посебни и пооделни закони со 

кои се регулира работењето на пооделните правни лица со јавни овластувања, 

законот дава можност за различни правни прецизирања кога и под кои услови 

може да се спроведе една стечајна постапка над правни лица со јавни 

овластувања во зависност од случај до случај. 

Особено ваквото различно или недоречено толкување е застапено во 

одредбите од Законот за јавни претпријатија каде што стои дека работењето на 

ваквите претпријатија е јавно, транспарентно и трајно, меѓутоа избришана е 

експлицитната одредба согласно која јасно се определува дека не се спроведува 

стечај над јавно претпријатие, што упатува на фактот дека секоја една установа 

или претпријатие со самото нејзино основање согласно закон или статут 

самостојно одлучува дали над таа установа или претпријатие ќе може да 

спроведе стечај или не, а како уште еден начин, односно алтернатива на 
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стечајната постапка е и преобразбата на претпријатијата во друштва со 

ограничена одговорност или акционерски друштва над кои што по извршената 

преобразба соодветно се применуваат одредбите од Законот за трговски 

друштва. Практичната примена во секој пооделен случај на претходно 

напоменатото доволно говори за комплексноста на овој процес, при што само се 

потврдува фактот дека стечајната постапка е постапка sui generis.  

 

 

Клучни зборови: стечај, јавно претпријатие, стечајна постапка, субјекти кои 

што се изземени од стечајна постапка, преобразба на јавно претпријатие 

 

Резиме 

 

 Во рамките на овој научно-истражувачки труд, се разработува дел од 

Законот за стечај, односно одредбите од овој закон кои што ги определуваат 

субјектите над кои што стечајната постапка не може да се спроведе. По краткиот 

осврт на регулирањето на оваа правна проблематика во изминатите години, 

пред и по осамостојувањето на Република Македонија, се преминува кон 

главниот фокус на овој труд, а тоа е пооделно разгледување на субјектите над 

кои што законот одредил изземање од стечајната постапка. Јавните установи, 

имотот на државата, на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на 

граѓани и фондации се само дел од субјектите кои што ја сочинуваат оваа 

категорија на субјекти. Во овој сегмент треба да се напомене и фактот дека со 

тоа што се изземени од стечајната постапка не знажи дека целосно се 

исклучуваат од одговорност, туку напротив нивните основачи одговараат 

неограничено со сиот свој имот за обврските на субјектот.  

Понатамошните редови, пак говорат за специфичностите на поведувањето 

на стечајна постапка над јавните претпријатија која што опфаќа цела една 

посебна правна проблематика која што во делот на уредување на стечајната 

постапка се разликува од случај до случај што доволно говори за фактот дека 

стечајната постапка претставува sui generis постапка. Последниот дел, пак 

упатува на една постапка која што е непосредно поврзана со одлуката дали над 

еден субјект или едно претпријатие со јавни овластувања е најсоодветно да се 

отвори стечајна постапка или пак да се пристапи кон преобразба на 

претпријатието во трговско друштво, односно ДОО или АД, како би се 
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пристапило кон регулирање на работењето на истото согласно други одредби, 

односно согласно одредбите од Законот за трговски друштва.   

Притоа, ваквата концизна и детална анализа направена во текот на 

научно-истражувачката работа упатува на заклучокот дека општите одредби кои 

што се однесуваат на субјектите над кои што стечајната постапка не се 

спроведува оставаат доста голем простор за попрецизно толкување и 

доуредување на стечајната постапка во посебните закони со кои се врши 

основањето и уредувањето на јавните претпријатија, па токму од тука 

произлегува и комплексноста на стечајот како правна постапка која што се 

спроведува кога друштвото, односно претпријатитео станува презадолжено, 

несолвентно и нема можност за исплата на побарувањата кон своите 

доверители. 

 

 

ENTITIES OVER WHICH CAN NOT INITIATE BANKRUPTCY PROCEEDINGS  

 

 

Key words: bankruptcy, public company bankruptcy, entities that are excluded from 

bankruptcy proceeding, transformation of a public company  

  

Summary 

 

  This research paper, explores some parts of the bankruptcy law or more 

concrete, the provisions of this law which determines the entities over which the 

bankruptcy proceedings cannot be implemented. After a brief review of the 

regulation of the legal issues of bankruptcy in the past years, before and after the 

independence of the Republic of Macedonia, the lines of this research crosses to the 

main focus of this paper, which is separately reviewing the entities which the law 

specified exemption from the bankruptcy proceedings. Public establishments, 

property of the state, local government units, associations and foundations are just 

some of the entities that are in this category of subjects. In this segment should also 

mention the fact that even they are exempt from bankruptcy proceedings they are 

not completely excluded from liability, but their founders correspond severally with 

all their property for the obligations of the entity. 
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Further rows of the paper present the specifics of the initiation of bankruptcy 

proceedings over public enterprises which covers an entire separate legal issues  

which in terms of editing the bankruptcy procedure varies from case to case that 

leads to the fact that the bankruptcy proceeding is sui generis procedure. The last 

part, suggests a procedure that is directly associated with the decision over whether 

an entity or an enterprise with a public authority is appropriate to open insolvency 

proceedings or to accede to transform the enterprise into a company (Limited 

Liability Company or joint stock company). The transformed entities are regulated 

under other provisions, specifically under the provisions of the Company Law. 

Moreover, this concise and detailed analysis made during the research points 

follow up to the conclusion that the general provisions relating to the entities over 

which bankruptcy proceedings are conducted fairly leave much room for more 

accurate interpretation and further regulation of the bankruptcy proceedings in the 

special laws which constitute the establishment and regulation of public companies. 

From these issues, comes the complexity of bankruptcy as a legal procedure which is 

implemented when the company or entity is insolvent and not able to pay claims to 

its creditors. 
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