
СТ.101/19
         ОСНОВНИОТ СУД  ВЕЛЕС како првостепен суд  преку стечајниот судија Ангел  
Трипчев  постапувајки во отворената стечајна постапка над стечајниот должник  Друштво 
за производство, трговија и услуги ФАРМА - АГРИПРО ДООЕЛ увоз-извоз Валандово во 
стечај,  по поднесениот предлог за укинување на одлука на Собрание на доверители 
поднесен   од учесникот во електронската продажба Тимчо Минев од Богданци , на ден 
09.05.2022 година  го донесе следното:

                                                             Р Е Ш Е Н И Е

ПРЕДЛОГОТ на учесникот во електронската продажба Тимчо Минев од Богданци 
од 28.04.2022 година за укинување одлука на Собранието на доверители донесена на 
21.03.2022 година за продажба на недвижен имот на стечајниот должник и тоа: Пакет - 4 - 
овошен насад (дрвна маса)  - Вишна во Марвинци СЕ ОДБИВА 

. 

                                                          О б р а з л о ж е н и е

    Со решение на овој суд СТ.бр.101/19 од 31.10.2019 година  отворена е стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА - АГРИПРО 
ДООЕЛ увоз-извоз Валандово во стечај,  и повикани се доверителите во рок од 15 дена 
сметано од денот на објавувањето на решението во Службен весник на РСМ да ги 
пријават своите побарувања.

    Решението СТ.бр.101/19 од 31.10.2019 година е објавено во Службен весник на 
РСМ бр.233 на ден 11.11.2019 година.
 Во текот на стечајната постапка, во дневен весник Нова Македонија од 02.02.2022 
година беше објавена трета електронска продажба на недвижен имот  .

Основниот суд Велес свика Собрание на доверители на стечајниот должник за ден 
21.03.2022 година заради донесување одлука дали имотот предмет на електронска 
продажба ќе биде продаден по постигнатата цена. 
 На Собранието на доверители присутни беа доверители со процент на утврдени 
побарувања од  64,408% од вкупно утврдените побарувања претставени од присутните 
доверители , а  заедно  со доставениот  поднесок  од доверителот   РАЗВОЈНА  
ФОНДАЦИЈА  КРИМСОН  Скопје   изнесуваат  74,771%   со   вкупно   утврдени  
побарувања. 

На Собранието на доверители  со процент од 85,134 % од вкупно утврдените 
побарувања претставени од присутните доверители , Собранието на доверители на 
стечајниот должник донесе одлука со која не ја прифати понудата за продажба на 
недвижен имот на стечајниот должник и тоа: Пакет 4 - овошен насад (дрвна маса) - вишна 
во Марвинци .

Со писмен поднесок од 28.04.2022 година , а примен во судот на ден 04.05.2022 
година учесникот во електронската продажба Тимчо Минев од Богданци достави предлог 
за укинување одлука на Собранието на доверители донесена на 21.03.2022 година .

 Имајќи го во предвид наведеното, а по увид во писмениот поднесок и списите на 
предметот, судот одлучи како во диспозитивот од следните причини:

Според член 49 ст.1 од Законот за стечај: ако доверителите на седница на 
собранието донеле одлука со која се повредуваат интересите на доверителите во 
стечајната постапка или ако се оневозможува еднаков пристап на сите доверители кон 
колективното намирување, одлуката може да ја укине стечајниот судија. Во ст.2 е 
наведено дека Предлог за укинување може да поднесе стечајниот управник, секој 
доверител чии права се повредени и кој не гласал за одлуката која се оспорува, во рок од 
осум дена од денот на одржувањето на собранието на доверители до стечајниот судија.
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 Во конкретниов случај Собранието на доверители на стечајниот должник на кое е 
донесена одлуката чие укинување се бара е одржано на ден 21.03.2022 година. 
 Учесникот во електронската продажба Тимчо Минев од Богданци поднесокот со 
предлог за укинување на предметната одлука на Собранието на доверители го доставил 
на  28.04.2022 година, а примен е во судот на ден 04.05.2022 година .
 Од наведеното произлегува дека учесникот  во електронската продажба го 
пропуштил рокот од осум дена од денот на одржувањето на собранието на доверители кој 
рок е преклузивен, за поднесување на предлогот.

Воедно учесникот  во електронската продажба покрај тоа што го пропуштил 
законскиот рок за поднесување на предлогот истиот не е активно легитимиран субјект за 
негово поднесување бидејќи истиот не е доверител во оваа стечајна постапка .
 Од тие причини следуваше судот да одлучи како во изреката на решението, 
согласно чл.49 ст.2 од Законот за стечај.

             ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС,СТ.бр.101/19 од 09.05.2022 година

                                                                                              Стечаен судија 

                                                                                              Ангел Трипчев 

ПРАВНА ПОУКА: 
Против решението дозволена е жалба во рок од осум дена по јавното објавување на 
одлуката. 

Д.Н.
- објава на огласна табла и веб страна на Основен суд Велес
- учесник на електронска продажба 
- ЦРРСМ
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