
СТ.16/22
 ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС како првостепен суд преку стечајниот судија 
Александар Шопов, во отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес -во стечај, постапувајќи по 
предлог на стечајниот управник Весела Петрулева од Велес за свикување на Собрание 
на доверители, на ден 20.01.2023 година го донесе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 Предлогот на стечајниот управник за свикување на Собрание на доверители на 
стечајниот должник  Трговско радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ 
Велес -во стечај,, СЕ УСВОЈУВА.

 СЕ ЗАКАЖУВА Собрание на доверители на стечајниот должник Трговско 
радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес -во стечај, кое ќе се одржи 
на ден 06.02.2023 година во 10,15 часот во просториите на Основен суд Велес во судница 
бр.1, со следниот 

ДНЕВЕН РЕД

 1.Донесување на одлука за прифаќање на понуда за продажба на имотот од 
стечајната маса по постигната понудена цена од спроведена е-аукција

 Да се објави оглас на огласна табла и веб страна на судот, во Службен весник на 
РСМ, на веб страната на ЦР на РСМ и во еден дневен весник.

О  б  р  а  з  л  о ж  е  н  и   е

 Пред овој суд во тек е стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес -во стечај, отворена со 
решение СТ.бр.16/22 од 07.09.2022 година.

 Врз основа на одлука на Собранието на доверители и одлука на Одборот на 
доверители, а согласно чл. 98 и чл.99  од Законот за стечај, од страна на стечајниот 
управник на ден 24.12.2022 година во дневниот весник Нова Македонија е објавен оглас 
за продажба на имотот на должникот оформен во два одделни пакети.

 Стечајниот управник  до судот на ден 18.01.2023 година достави предлог за 
свикување на Собрание на доверители по спроведена постапка на електронска продажба, 
со кое го извести стечајниот судија дека на одржаната електронска продажба преку 
системот Е-стечај на ЦР на РСМ на ден 12.01.2023 година за имотот -Пакет бр.1 – 
подвижен имот со вкупна проценета вредност од 22.600,00 денари, постигната е понудена 
цена од 11.300,00 денари, што претставува 50% од проценетата вредност, а по однос на 
Пакет бр.2 – подвижен имот со вкупна проценета вредност од 261.545,00 денари, не се 
јавил ниту еден понудувач.

 При ваква состојба, следуваше стечајниот судија да одлучи како во изреката на 
решението, а согласно чл.46 ст.1 т.1 в.в. со чл.99 ст.2 од Законот за стечај. Одлуката за 
јавно објавување е донесена согласно чл.45 ст.2 в.в. со чл.10 ст.3 од Законот за стечај. 

   ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС СТ.бр.16/22 од 20.01.2023 година

                 Стечаен судија
               Александар Шопов
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение не е дозволена жалба

 ДН:  -стечаен управник Весела Петрулева од Велес                                
         -сите доверители преку огласна табла и веб страна на судот
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