
СТ.15/22
      ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС како првостепен суд преку стечајниот судија 
Александар Шопов, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка над 
имотот на должникот Занаетчија Домашно ракотворење производство играчки 
АНДРИЈАНА Славица Станковска Велес поднесен од должникот како предлагач, по 
одржаното рочиште за испитување на условите за отварање на стечајната постапка во 
присуство на полномошникот на должникот - предлагач адвокат Снежана Андовска  од 
Велес и привремениот стечаен управник Весела Петрулева од Велес, на ден 27.09.2022 
година го донесе следното

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
 СЕ ОТВОРА стечајна постапка над должникот Занаетчија Домашно ракотворење 
производство играчки АНДРИЈАНА Славица Станковска Велес, со седиште на ул Киро 
Пракицов бр.17 Велес, со единствен матичен број на субјектот 5564247, со единствен 
даночен број 5004000108654, со трансакциска сметкa бр.200000042419450 во Стопанска 
Банка АД Скопје, со приоритетна дејност/главна приходна шифра 32.40 – Производство 
на игри и играчки, па истата поради немање имот не се спроведува и СЕ ЗАКЛУЧУВА.  

 По правосилноста на решението должникот да се брише од Регистарот на 
занаетчии кој го води Централниот регистар на РСМ, односно од Занаетчискиот регистар 
кој го води Занаетчиската комора на РСМ.

 Решението да се објави во Службен весник на РСМ, на огласна табла и веб 
страница на судот и да се достави до Централен регистар на РСМ и до Занаетчиската 
комора на РСМ. 

 Трошоците на стечајната постапка ги поднесува предлагачот, а СЕ УТВРДУВААТ 
во вкупен износ од 25.000,00 денари. 

     О б р а з л о ж е н и е

 До овој суд од страна на должникот Занаетчија Домашно ракотворење 
производство играчки АНДРИЈАНА Славица Станковска Велес поднесен е Предлог за 
отворање на стечајна постапка над должникот. При претходно испитување на предлогот 
во смисла на чл.53 ст.1 од Законот за стечај судот најде дека кон предлогот се доставени 
потребните докази за да може да се постапува по истиот.

         По задолжение на судот предлагачот преку овластеното лице Славица Станковска 
од Велес по задолжение на судот на ден 01.08.2022 го дина има извршено уплата на 
аванс за покривање на трошоците на претходната постапка во износ од 25.000,00 денари, 
а во смисла на чл.53 ст.3 од Законот за стечај.

 Со решение СТ.бр.15/2022 од  29.08.2022 година судот поведе претходна постапка 
над стечајниот должник, закажа рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка, именуваше привремен стечаен управник и истовремено го задолжи 
да изготви писмен извештај за економско-финансиската состојба на должникот и да 
испита дали се исполнети условите за отворање на стечајна постапка, односно дали 
должникот е неспособен за плаќање и дали има имот кој е доволен за спроведување на 
стечајната постапка и намирување на трошоците на стечајната постапка и побарувањата 
на доверителите.

 Во предлогот и на одржаното рочиште, предлагачот – должник наведе дека 
поради немање можност за рентабилно работење, должникот подолг период не ја 
обавува дејноста за која е регистриран, не остварува приходи и жиро сметката е 
блокирана повеќе од 45 дена, поради што предлага стечајната постапка да се отвори а 
поради немање имот истата да не се спроведува да се заклучи. Примил извештај за 
економско финансиската состојба изготвен од привремениот стечаен управник и на истиот 
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нема забелешки. 

 На рочиштето за испитување на услови за отворање на стечајна постапка, 
привремениот стечаен управник наведе дека останува кон извештајот за економско 
финансиска состојба на должникот изготвен на ден 27.09.2022 година, од кој утврдил дека 
должникот е инсолвентен и неговата жиро сметка е блокирана повеќе од 45 дена односо 
континуирано од 2008 година од кога должникот не обавува дејност. Должникот има 
ненамирени побарувања кон негови доверители и тоа само по основ на неисплатена 
плата и придонеси и јавни давачки на плата, а должникот како правен субјект и неговиот 
основач како физичко лице немаат имот ниту побрувања од должници од кои би се  
создала стечајна маса, па од тие причини предлага стечајната постапка да се отвори и 
истата поради немање имот да не се спроведува и да се заклучи.
    
 Од наводите на полномошникот на должникот и привремениот стечаен управник, 
како и изведените докази на рочиштето за испитување на услови за отворање на стечајна 
постапка и тоа, од увид во тековна сосотјба за должникот од 12.07.2022 година, тековна 
сосотојба на сметки на субејкт добиени од регистар на транскциски сметки од 12.07.2022 
година, уверение од АКН од 02.09.2022 година, изјава од основачот на должникот заврена 
под УЗП 3849/22 од 27.09.2022 година кај нотар Магдалена Ордева од Велес, извештај 
заеконмско финасиско работење на должникот изготвен од основачот заведен по УЗП 
3848/22 од 27.09.2022 на нотар Магдалена Оредва , потврда од МВР СВР Велес за 
должникот како правен субјект од 23.09.2022 гоина, потврда од МВР СВР Велес за 
основачот како физико лице од 23.09.2022 година со прилог евдинација н амоторни 
возила и сопственици - историјат известување од ЦР на РСМ РРК Велес од 21.09.2022 
година , потврда од Фонд на ПИОСМ од 26.09.2022 година, потврда од ФЗОСМ од 
23.09.2022 година,ИС побрзаец од Стопнаска банка АД Скопје од 26.09.2022 год , 
уверенија од АКН за должникот и одделно за неговиот основач двете од 05.09.2022 год, 
потврди од ЦДХВ АД Скопје за должникот и оделено за неговиот основач двете од 
20.09.2022 година, извештај за економско финансика сосотојба на должникот изговтен од 
привермениот стечаен управник весела Петрулева од Велес од 27.09.2022 година, а по 
нивна севкупна оцена судот го утврди следното:

 Должникот Занаетчија Домашно ракотворење производство играчки АНДРИЈАНА 
Славица Станковска Велес, со седиште на ул Киро Пракицов бр.17 Велес, е физичко лице 
кое се стекнало со својство на занаетчија со упис во Занаетчискиот регистар, со датум на 
основање 16.08.2000 година. Според Тековна состојба од 12.07.2022 година издадена од 
ЦР на РСМ РРК Велес, стечајниот должник е со единствен матичен број на субјектот 
5564247, со единствен даночен број 5004000108654, вид на сопственост: приватна 
сопственост, организационен облик: 13.2 -занаетчија, надлежен регистар: Регистар на 
занаетчии. Приоритетна дејност на должникот е: шифра 32.40 – Производство на игри и 
играчки. Овластено лице на должникот е самиот занаетчија – Славица Станковска од 
Велес, со овластување на сопственик и овластено лице.
 
 Финансиското работење должникот го вршел преку една трансакциска сметка и тоа: 
бр.200000042419450 во Стопанска Банка АД Скопје. Според тековна состојба на сметки на 
субјект добиени од регистар на трансакциски сметки бр.0815-50/155020220067133 од 
12.07.2022 година трансакциската сметка на должникот е блокирана повеќе од 45 дена. 
Според извештај за состојбата на сметката на имателот на сметката (солвентност) од 
Стопанска Банка АД Скопје од 26.09.2022 година, состојбата на сметката на должникот на 
денот на изготвување на извештајот изнесува 80,00 денари, неподмирени обврски на 
денот на изготвување на извештајот должникот има во износ од 348.578,00 денари и 
сметката е блокирана од 15.10.2008 година.
  
   Во поглед на обврските на стечајниот должникот по основ на јавни давачки, 
согласно потврда на ФПИОСМ од 26.09.2022 година, должникот ги нема платено 
придонесите за ПИО заклучно со 31.12.2008 година во износ од 128.888,00 денари. 
Според потврда за неплатен долг на ФЗОСМ под бр.1818-6/15 од 23.09.2022 година, 
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должникот има неплатен долг во износ од 193.753,00 денари. Според известување од ЦР 
на РСМ број 0914-37/4/1 од 21.09.2022 година, должникот има поднесено Годишна сметка 
за 2007 година, а од 2007 година до ден денес нема поднесено годишни сметки во 
просториите на ЦР на РСМ.
 
  Во однос на имотната состојба на стечајниот должник, според Уверенија 
бр.1108-201/2022 од 02.09.2022 година, бр.1108-204/2022 од 05.09.2022 година и 
бр.1108-205/2022 од 05.09.2022 година, издадени од Агенција за катастарот на 
недвижности на РСМ, должникот и основачот - сопственикот како физичко лице не се 
запишани како носители на право на недвижности. Според Потврди со рег.бр.12-16-7/78 
од 23.09.2022 година и рег.бр.12-16-7/79 од 23.09.2022 година издадени од МВР, Оддел 
за граѓански работи, Сектор за управно надзорни работи, Отсек за управни работи Велес, 
должникот не поседува моторно возило, а основачот - сопственикот како физичко лице 
поседува моторно возило. Според евиденција на моторни возила и сопственици 
(историјат) на УВР (ОВР) Велес, основачот - сопственикот како физичко лице е 
сопственик на ПМВ марка Застава 750, со регистарски број ТV – 950 – АL, произведено 
1980 година, со рок на регистрација до 27.09.1996 година. Според потврда бр.08-3674/3 од 
20.09.2022 година и бр.08-3674/4 од 20.09.2022 година издадени од Централен депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје, должникот и основачот - сопственикот како физичко 
лице не се евидентирани како иматели на хартии од вредност.

   Од страна на овластеното лице на должникот дадена е Изјава заверена на Нотар 
Магаделна Ордева од Велес под УЗП.бр.3849/2022 од 27.09.2022 година, со која под 
полна морална, материјална и кривична одговорност изјавува дека должникот е основан 
на ден 16.08.2000 година и запишан во регистарот на занаетчии  со приоритетна дејност 
–32.40- Производство на игри и играчки. Согласно важечките законски прописи од Законот 
за вршење на занаетчиска дејност, кај должникот не е вложен основачки влог. Должникот 
дејноста ја обавувал до 2007 година, а од 2008 година до денес нема деловна активност 
па од тие причини и не доставувал годишни сметки до надлежните институции. 
Должникот и лично основачот немаат движен и  недвижен имот, немаат побарувања од 
купувачи, нема залиха на роба, немаат имот од кој би се формирала стечајна маса за 
покривање трошоците на постапката и намирување на доверителите. Под полна, морална 
материјална и кривична одговорност изјавува дека согласно потврдата за поседување 
моторни возила издадна од СВР Велес во која е наведено дека поседува патничко 
моторно возило со регистарска ознака ТВ – 950 – АЛ, тип ЗАСТАВА 750, произведено 
1980 година, со рок на регистрација до 27.09.1996 година, а кое заостанато се води на име 
на должникот, истото е одјавено од системот на АОП  при ОУР Велес поради дотраеност. 
Од причина што не било во возна состојба, истото било расходовано, хаварисано па 
разглобено на делови, поради што во текот на 1997-1998 година овластеното лице на 
должникот го продал во отпад како старо железо за паричен надомест од 5.000,00 
денари. Овој износ бил употребен за покривање на материјални трошоци на должникот.
  
  Од страна на овластеното лице на должникот изготвен е и Извештај за 
економско-финансиското работење на должникот заверен на Нотар Магаделна Ордева од 
Велес под УЗП.бр.3848/2022 од 27.09.2022 година, според кој должникот е основан во 
2000 година со приоритетна дејност – производство на игри и играчки. Предлагачот – 
должник и лично основачот не поседуваат во своја сопственост моторни возила, 
недвижнини и не се носител на правото на акции и други хартии од вредност според која 
би се формирала стечајна маса. Не располагаат со никаква опрема и инвентар, залиха на 
роба. Нема побарувања од купувачи. Поради немање услови за понатамошно работење 
не остварувал приход и не бил во можност  да ги подмирува доспенаните обврски кон УЈП 
по основ на персонален данок на доход, придонеси од задолжително и социјално 
сигурување и плати и други јавни давачки. Од тие причини и сметката на должникот  што 
се води при Стопанска Банка АД Скопје е блокирана подолг период за неизмирени 
обврски и истата до поднесување на предлогот за стечајна постапка не е деблокирана. 
Согласно важечките законски прописи од Законот за вршење на занаетчиска дејнсот кај 
должникот не е вложен основачки влог. Предлагачот на стечајната постапка – должникот 
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до Централниот регистар доставувал годишни сметки до 2007 година, а од 2008 година до 
денес не доставувал, па од тие причини и не располага со никава книговодствена 
документација.  
  
   Од страна на привремениот стечаен управник е извршен увид во 
материјално-финансиско работење на стечајниот должник, при што со писмен Извештај 
за економско-финансиската состојба на должникот привремениот стечаен управник 
утврдува дека според податоците од расположивата документација и увидот на лице 
место должникот подолг период не обавува дејност поточно од 2008 година до денес. Од 
овие причини должникот и не остварувал никаков приход и немал услови за намирување 
на доспеаните обврски. Жиро – сметката видно од приложените докази е блокирана 
повеќе  од 45 дена и денес со континуитет. Должникот и лично основачот, не располагаат 
со никаков движен и недвижен  имот, немаат  побарувања од купувачи, не располагаат со 
никава залиха на роба, нема актива од кои би се создала потенцијална стечајна маса за 
намирување трошоците на постапката ниту пак за намирување на доверителите. 
Должникот има обврски кон ПИО и здравство и други јавни давачки во вкупен износ од 
322.641,00 денари. Од овие причини предлага стечајната постапка на должникот да се 
отвори и истата да не се спроведува и поради немање на имот, да се заклучи согласно 
член 68 од Законот за стечај.
         
 При вака утврдената состојба следуваше судот да го усвои предлогот на 
предлагачот и да одлучи како во изреката на решението од следните причини:

 Согласно чл.2 т.1 од Законот за занаетчиство (Сл.Весник на РМ бр.215/15 од 
07.12.2015 година), одредени изрази употребени во овој закон, го имаат следново 
значење: „Занаетчија“ е физичко лице кое врши занаетчиска дејност и е запишан во 
Занаетчиски регистар;...

 Согласно чл.7 од истиот закон, занаетчијата одговара за своите обврски со целиот 
свој имот.

 Според чл.13 од истиот закон, со денот на уписот во Занаетчискиот регистар, 
физичкото лице се стекнува со својство на занаетчија.

 Според чл.28 од истиот закон, занаетчијата престанува да врши дејност и се 
брише од Занаетчиски регистар: т.2) по сила на закон.

 Согласно чл.4 ст.1 од Законот за стечај, стечајна постапка се спроведува над 
имотот на должникот - правно лице, како и над имотот на должник - поединец кој имал 
регистрирана дејност, освен ако со овој закон поинаку не е предвидено.
 
 Во конкретниот случај, судот зема во вид дека должникот е занаетчија, 
регистриран во согласност со одредбите од Законот за занаетчиство. Поаѓајќи од погоре 
цитираните законски одредби од наведениот закон каде е регулирано дека занаетчијата 
претставува физичко лице кое врши регистрирана дејност, запишан во посебен 
Занаетчиски регистар, судот оцени дека со тоа должникот ги исполнува законските 
условите да биде стечаен должник над чиј имот може да се проведе стечајна постапка, во 
смисла на одредбата од чл.4 ст.1 од Законот за стечај, бидејќи тој претставува должник – 
поединец кој има регистрирана дејност. Понатаму, судот посебно зема во вид дека 
занаетчијата престанува да врши дејност и се брише од регистарот, меѓудругото, и по 
сила на закон, а во таа насока Законот за стечај претставува законска основа за бришење 
на должникот од соодветниот регистар, по заклучување на стечајната постапка. Од сите 
наведени причини, судот оцени дека нема пречки над должникот да се спроведе стечајна 
постапка.

 Согласно чл.51 ст.7 од Законот за стечај, должникот – поединец лично поднесува 
предлог за отварање на стечајната постапка над својот имот. 
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 Во овој случај предлогот за отворање на стечајна постапка е поднесен од страна 
на должникот преку сопственикот Славица Станковска од Велес, кој видно од Тековна 
состојба издадена од Централниот Регистар на РСМ во време на поднесување на 
предлогот за отварање на стечајна постапка е запишан како овластено лице за 
застапување на должникот.

 Според чл.68 ст.1 од Законот за стечај, доколку по спроведената претходна 
постапка привремениот стечаен управник утврди дека се исполнети условите за отворање 
на стечајна постапка, меѓутоа истата не може да се спроведе поради тоа што должникот 
нема имот или имотот кој би влегол во стечајната маса е недоволен и за намирување на 
трошоците на таа постапка, или е со незначителна вредност, стечајниот судија носи 
решение за отворање на стечајна постапка и нејзино заклучување и наложува бришење 
на должникот од регистарот во кој е запишан. Во овој случај стечајната постапка не се 
спроведува.

 Во конкретниот случај од утврдените решителни факти по однос на состојбата на 
имотот на должникот како регистриран Занаетчија кој за обврските одговара лично и 
неограничено со сиот свој имот согласно чл.7 од Законот за занаетчиство, која состојба 
произлегува од увид во изведените докази на рочиштето за испитување на условите за 
отварање на стечајна постапка, а особено од Извештајот за финансиско-економската 
состојба на должникот изготвен од привремениот стечаен управник на должникот и 
даденото мислење од привремениот стечаен управник, судот ја утврди основаноста на 
наводите за инсолвентност на должникот во смисла на чл.5 од Законот за стечај. Од 
друга страна, од изведените докази се утврди и дека не постои имот кој би влегол во 
стечајна маса заради намирување на доверителите, ниту за покривање на трошоците на 
стечајната постапка, при што во конкретниот случај судот утврди дека спроведувањето на 
стечајната постапка не би ја постигнало целта на колективно намирување на 
доверителите на стечајниот должник.

 Со оглед дека судот недвосмислено утврди дека се исполнети законските 
претпоставки за отворање на стечајна постапка над должникот, но истовремено истата не 
може да се спроведе од причина што не постои должников имот што би влегол во 
стечајна маса и кој би бил доволен и за намирување на трошоците на стечајната постапка, 
по спроведување на претходната постапка следуваше да одлучи како во изреката на 
решението, согласно чл.68 ст.1 од Законот за стечај, врз основа на која одредба в.в. и со 
ст.4 од истиот член и закон и чл.28 т.2 од Законот за занаетчиство, судот наложи и 
бришење на должникот од Регистарот на занаетчии кој го води Централниот регистар на 
РСМ, односно од Занаетчискиот регистар кој го води Занаетчиската комора на РСМ.

 Oдлуката на судот за објавување на решението во Службен весник на РСМ, на 
огласна табла и веб страница на судот и доставување до Централен регистар на РСМ и 
Занаетчиската комора на РСМ судот ја донесе врз основа на чл.68 ст.2 од Законот за 
стечај.

  Согласно чл.53 ст.5 од Законот за стечај, уплатениот аванс влегува во трошоците 
на стечајната постапка. Според тоа, судот ги утврди трошоците на стечајната постапка 
предизвикани во тек на претходната постапка во вкупен износ од 25.000,00 денари, а кои 
се однесуваат за патни и материјални трошоци и трошоци за јавни објави износ од 
12.400,00 денари, такса за бришење од ЦР на РСМ износ од 1.302,00 денари и за 
нематеријални трошоци - награда на привремениот стечаен управник износ од 11.298,00 
денари.   

  ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС, СТ.бр.15/2022 од 27.09.2022 година

            Стечаен судија 
                                                                                           Александар Шопов
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ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение доверителите имаат право
на жалба во рок од 8 дена од денот на објавувањето
во Сл.Весник на РСМ, преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.
Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

ДН: - Привремен стечаен управник Весела Петрулева од Велес,
 - должник – предлагач,
 - оглас во Сл.Весник на РСМ,
 - огласна табла и веб страна на судот,
 - ЦРРСМ РРК Велес,
 - ОЈО Велес,
 - АКН Велес,
 - МВР-СВР Велес,
 - МФ УЈП РД Прилеп,
 - Стопанска Банка АД Скопје,
 - Занаетчиска Комора Скопје, ул.Битпазарска бр.12.
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