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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Заклучокот на Владата  на Република Македонија од  Извадокот од Нацрт-
записникот  од Шеесет и петата седница одржана на 31.03.2015 година, точка: 20, 
Министерството за економија пристапи кон  дополнување на Законот за стечај во насока 
на тоа да се овозможи користење на податоци и електронско поврзување на органите 
надлежни за спроведување на стечајната постапка  со Агенцијата за катастар на 
недвижности, со тоа што ќе се обврзат исправите за правен основ кои се во врска со 
катастарот на недвижности, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен 
надоместок по електронски пат да ги доставуваат до Агенцијата за катастар на 
недвижности. Со Предлог на законот се пропишува дека овластениот стечаен управник 
е должен електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности заради 
прибавување на податоци од катастарот на недвижности неопходни за  спроведување 
на  предходната постака како и постапката по продажба на имотот на стечајниот 
должник по пат на е-аукција.

Електронското поврзување ќе се спроведе во рок од три месеци од денот на влегување 
во сила на овој закон, со што ќе се овозможи овластениот стечаен управник сите акти 
кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување/прибележување во 
катастарот на недвижностите, а се донесени во врска со спроведување на предходната 
или стечајната постапка   заедно со пријвите за запишување по електронски пат  да ги 
доставува до Агенцијата за катастар на недвижности.

Се пропишува обврска за  стечајниот управник по добиено писмено барање од стечаен 
доверител во кое се бара информација  во врска со стечајната постапка, стечајниот 
управник во рок од осум дена да даде одговор на доставеното писмено барање. 
Доколку бараната информација е достапна во регистарот  на Е-стечај кој се води во 
Централниот регистар или е депонирнаа во стечајното досие, за тоа стечајниот 
управник писмено ќе го извести  доверителот кој го поднел барањето за информација.

Исто така  се пропишува дека  при гласање за усвојување на планот за реорганизација, 
за усвојување на планот е потребно да го добие потребното мнозинство во сите групи 
на доверители во стечајната постапка во насока на доследно почитување  на законската 
одредба за еднаков третман на доверителите во рамки на секоја група на доверители.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Целта на предложеното дополнување на законот е да се поедностави процедурата на 
прибавување на податоци од катастарот на недвижности неопходни за  спроведување 
на  предходната постапка и за продажба на имотот на должникот во стечај. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ  ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Пределог законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.
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IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на законот не е потребно обезбедување дополнителни финансиски 
средства и истиот не повлекува  материјални обврски за одделни субјекти  и стечајните 
управници. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајки го во предвид фактот дека се исполнети условите од членото 170 алинеа 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека не се работи за 
сложен и обемен закон, се предлага предлог законот да се донесе по скратена 
постапка.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за стечај

Член 1

Во Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006,                       
1 26/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/2013 и 292014) 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 
предходна 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 надомест 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:

“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 
член 85  од овој закон, стечајниот управник во истиот рок  за тоа писмено ќе го извести 
доверителот.“

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 влегување 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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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог на законот се додаваат три нови члена. Со член 1  се додава 
нов став “3) со кој се пропишува обврска за  стечајниот управник по електронски пат да  
прибавуваат податоци од катастарот на недвижности за предходната постапка и  за 
продажба на имотот на должникот во стечајна постапка по пат на е-аукција. 
Електронското поврзување ќе се реализира на тој начин што стечајниот управник ќе 
биде должен  сите акти кои содржат правен основ врз основа на кој се врши 
запишување/прибележување во катастарот на недвижностите, а се донесени во врска 
со спроведување на постапката  заедно со пријавите за запишување по електронски пат  
да ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности.

Со членот 2 од Предлог на законот се додава  нов член 34-а  со кој се пропишува 
обврска за  стечајниот управник по добиено писмено барање од стечаен доверител во 
кое се бара информација  во врска со стечајната постапка, стечајниот управник во рок 
од осум дена да даде одговор на доставеното писмено барање. Доколку бараната 
информација е достапна во регистарот  на Е-стечај кој се води во Централниот регистар 
или е депонирнаа во стечајното досие, за тоа стечајниот управник писмено ќе го 
извести  доверителот кој го поднел барањето за информација.

Со членот 3 од Предлог законот се пропишува дека  при гласање за усвојување на 
планот за реорганизација, за усвојување на планот е потребно да го добие потребното 
мнозинство во сите групи на доверители во стечајната постапка во насока на доследно 
почитување  на законската одредба за еднаков третман на доверителите во рамки на 
секоја група на доверители.

Со член 4 се пропишува обврска за стечајниот управник во рок од три месеци од денот 
на влегување во сила на законот електронски да се  поврзе  со Агенцијата за катастар 
на недвижности.

Членот 5 од Предлог законот е завршната одредба за стапување на сила на законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби во законот се меѓусебно поврзани во одделни взаемни 
решенија во самиот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното решение во законот ќе се обезбеди електронско поврзување на 
органите надлежни за спроведување на постапките за доделување на концесија на 
добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство со 
Агенцијата за катастар на недвижности заради поедноставување на  процедурата на 
прибавување на податоци од катастарот на недвижности неопходни за  спроведување 
на  постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ
ОД ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ  КОИ СЕ  МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Должности на стечајниот управник
Член 34

(1) Стечајниот управник е должен особено: 
1) да ја ажурира сметководствената евиденција на должникот до денот на отворањето 
на стечајната постапка; 
2) да состави предлог на пресметката на трошоците на стечајната постапка и да ја 
поднесе на одобрение кај стечајниот судија; 
3) да започне попис (инвентар) на имотот во рок од десет дена од денот на 
именувањето и да го заврши пописот во рок од 30 дена од денот на неговото 
именување; 
4) да го состави почетниот стечаен биланс, како и даночниот биланс со состојба на 
денот на отворањето и на денот на заклучувањето на стечајната постапка кој се 
однесува на стечајната маса и трошоците на стечајната постапка; 
5) да ја извести Клириншката куќа за интербанкарски работи и Берзата за хартии од 
вредност за отворањето на стечајната постапка; 
6) да се извести Централниот депозитар за хартии од вредност ако должникот е 
акционерско друштво, како и за акциите кои ги поседува должникот; 
7) како уреден и совесен трговец да се грижи за завршување на започнатите, 
незавршени работи на должникот и за работите што се потребни за зачувување и 
заштита на имотот на должникот за да се спречи настапување на штета над средствата 
на должникот; 
8) да преземе мерки за наплата на побарувањата на должникот и да ги впаричи со 
внимание на добар трговец предметите и правата што влегуваат во стечајната маса; 
9) совесно да го води натамошното работење на должникот доколку тоа продолжува; 
10) да ги користи ресурсите и своите овластувања со еднаква грижа за имотните 
интереси на сите доверители од стечајната маса; 
11) кон стечајната маса да изразува неподелена грижа, совесност и одговорност за 
интересите на доверителите во стечајната маса, како и кон сите други страни кои се 
заинтересирани за стечајната маса; 
12) својата позиција да ја користи единствено во полза на стечајната маса и да 
оневозможи остварување на каква било корист за себе или за друг; 
13) да предложи план за распределба на средствата од стечајната маса на 
доверителите и по одобрение на стечајниот судија да го изврши; 
14) да достави до одборот на доверителите завршна сметка и завршен извештај; 
15) да извршува натамошни исплати на доверителите; 
16) да го извести надлежниот регистар за отворената стечајна постапка во случаите 
предвидени со овој закон; 
17) да ја ажурира работата околу одбирањето и евидентирањето на архивската граѓа и 
нејзино предавање на надлежниот архив и да обезбеди средства во пресметката на 
трошоците на стечајната постапка заради средување на архивската граѓа, доколку не е 
средена во согласност со прописите за архивско работење за што да го известува и е 
должен да побара мислење од Државниот архив на Република Македонија во поглед на 
исполнување на должностите од оваа точка; 
18) да поднесе предлог до соодветните органи на државната управа или до 
правосудните органи во странство, како официјално овластен застапник на стечајната 
маса на стечајниот должник, со кој бара запленување, одземање, заштита или враќање 
на имотот на стечајниот должник кој се наоѓа во странство;
19) да ја прибави документацијата потребна за да се изврши упис во јавните книги врз 
основа на што се стекнува право на недвижност; 
20) со одобрение на стечајниот судија, а на товар на стечајната маса, да го осигура 
имотот во целина или делумно, ако тоа е потребно заради заштита на имотот на 
стечајниот должник; 
21) да вработува лица со одобрение на стечајниот судија и да врши контрола на 
нивната работа и 
22) да врши и други работи согласно со овој закон.
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(2) Стечајниот управник е должен да поднесува месечен писмен извештај за 
текот на стечајната постапка и за состојбата на стечајната маса кој содржи: 
1) список на имотот кој е продаден, пренесен или на друг начин отуѓен; 
2) список на готовинскиот прилив и одлив извршен во текот на претходниот месец; 
3) почетната и крајната финансиска состојба на стечајниот должник; 
4) список на работите кои ги извршил во текот на претходниот месец; 
5) список на ангажираните лица со назначување на стручните лица и износите кои им се 
исплатени, како и 
6) податоци за други прашања за кои добил задолженија од стечајниот судија, односно 
од одборот на доверители.

(3) Месечниот извештај се подготвува на образец според професионалните 
стандарди.

(4) Месечниот извештај се доставува до стечајниот судија и до одборот или 
собранието на доверителите.

(5) Стечајниот управник ги внесува сите промени и одлуки донесени од органите 
на стечајната постапка во регистарот за е-стечај кој се води во Централниот регистар.

(6) Министерот за економија ќе ги пропише формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот на е-стечај.

Член 232

(1) Се смета дека планот за реорганизација е усвоен ако биде прифатен со 
просто мнозинство од вкупниот износ на побарувањата од доверителите присутни на 
собранието, освен ако во планот не е определено поголемо мнозинство или 
изјаснување по групи.

(2) Доверителите можат да гласаат по пошта со заверена изјава од нотар во која 
застапникот по закон, односно лице - поединец, јасно го изразил ставот дека гласа за 
или против прифаќање на планот за реорганизација. Дадениот глас ќе се земе предвид 
ако стигне до почетокот на седницата на собранието.


