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АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ, во совет  составен од судиите: Јованка 

Никодиновска претседател на советот, м-р Наташа Савовска Димитровска и 

Јетмире Ајдини Бошњаку членови на советот, во отворената стечајна постапка 

над имотот на стечајниот должник Друштво за ископ на руди, производство на 

метали, трговија и услуги Ф. И. АД од с.В.-К.-во стечај со седиште во с.В. -К. а во 

врска со поднесениот План за реорганизација од доверителот Г. С. О. ЛТД со 

седиште Д. К. (Б.) Лтд, Л. М., В. Р., Л. К., п.фах ЦБ-13007 Н., Н.П.Б. со 

регистерски број 157958, решавајќи по жалбата на доверителот А. од Б. изјавена 

полномошници адвокат Ана Тошиќ и адвокат Ивица Јевтиќ од С. од адвокатско 

друштво ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ од С. и од адвокат Бранко Колев од Кавадарци, 

решавајќи по жалбата на доверителот К. М. ФЗЕ од Д. во слободна економска 

зона изјавена преку полномошник Адвокатско друштво Наумов, Менкиноски и 

партнери од С., решавајќи по жалбата на доверителот Јавно друштво за 

ограничена одговорност К. Р. од Х. изјавена преку полномошник адвокат Тони 

Менкиноски од адвокатско друштво НАУМОВ, МЕНКИНОСКИ И ПАРТНЕРИ 

од С. и по жалбата на доверителот Друштво за транспорт и услуги ДХЛ Е. М. 

ДООЕЛ С. изјавена преку полномошник Пандора Кимова адвокат од С., против 

решението на Основниот суд Велес СТ.111/17 од 09.07.2018 година, на нејавната 

седница на советот одржана на ден 01.10.2018 година, го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБИТЕ на доверителот А. од Б. изјавена полномошници адвокат Ана 

Тошиќ и адвокат Ивица Јевтиќ од С. од адвокатско друштво ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ 

од С. и од адвокат Бранко Колев од Кавадарци, на доверителот К. М. ФЗЕ од Д. во 

слободна економска зона изјавена преку полномошник Адвокатско друштво 

Наумов, Менкиноски и партнери од С., на доверителот Јавно друштво за 

ограничена одговорност К. Р. од Х. изјавена преку полномошник адвокат Тони 

Менкиноски од адвокатско друштво НАУМОВ, МЕНКИНОСКИ И ПАРТНЕРИ 

од С. и на доверителот Друштво за транспорт и услуги ДХЛ Е. М. ДООЕЛ С. 

изјавена преку полномошник Пандора Кимова адвокат од С., СЕ УСВОЈУВААТ.

РЕШЕНИЕТО на Основниот суд Велес СТ.111/17 од 09.07.2018 година, СЕ 

УКИНУВА и предметот се враќа пред првостепениот суд на повторно 

постапување и одлучување.

О б р а з л о ж е н и е 
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Основниот суд Велес со обжаленото решение го одобрил предложениот План за реорганизација од доверителот Г. С. О. ЛТД со седиште Д. К. (Б.) Лтд, Л. М., В. Р., Л. К., п.фах ЦБ-13007 Н., Н.П.Б. со регистерски број 157958 доставен во Основниот суд Велес.

Спроведебениот-содржинскиот дел на Планот за реорганизација над 
должникот Друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги 
Ф. И. АД од с.В.-К.-во стечај со седиште во с.В.-К. гласи:

СОДРЖИНСКИ (СПРОВЕДБЕН) ДЕЛ

МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА

МЕРКИ КОИ ЌЕ СЕ ПРЕЗЕМАТ СОГЛАСНО ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА

Мерки кои ќе се превземат со планот за реорганизација се:

- обезбедениот (разлачен) доверител Г. С. О. Лтд, преку своето зависно 
друштво во М. во кое директно или индиректно има контролирачко учество - 
Друштво за управувачки дејности Е. ДООЕЛ С., со адреса на ул. О. Н. бр.98, 1000 
С., со ЕМБС .... и ЕДБ ..... (во понатамошниот текст само „Е. ДООЕЛ С."), по 
правосилноста на решението за одобрување на овој план за реорганизација ќе 
основа две друштва преку кои ќе биде спроведен планот за реорганизација, и тоа:

А. Друштво за ископ, производство на метали, трговија и услуги Е. И. ДОО К. 
(„Е. И. ДОО К.") кое:

- ќе биде друштво за производство кое ќе продолжи со производствената 
дејност на процесирање на никелова руда и на тој начин ќе го превземе деловниот 
потфат на Ф. И. АД К. – во стечај;

- ќе го стекне регистрираниот и нерегистрираниот имот на Ф. И. АД К. – во 
стечај;

- ќе ги намирува трошоците во стечајната постапка, побарувањата на 
приоритетните доверители, како и утврдените побарувањата на обезбедениот 
(разлачен) и необезбедените доверители согласно содржинскиот дел на овој план 
за реорганизација;

- ќе вработи помеѓу 700-800 работници воглавно ангажирани во 
производствениот процес, од кои најголемиот дел се вработените во Ф. И. АД К. – 
во стечај.

Б. Друштво за управувачки дејности, трговија и услуги Н. Ф. ДООЕЛ К. („Н. 
Ф. ДООЕЛ К.") кое:

- ќе биде друштво чија основна дејност ќе биде наплата на преземените 
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побарувања на Должникот од трети лица;

- ќе ги стекне побарувањата на Должникот од трети лица, со што го 
превзема нарушеното финансиско работење на Должникот;

- ќе ангажира стручни лица со цел наплата на побарувањата преземени од 
Должникот;

- ќе започне нови парници или ќе ги превземе веќе започнатите парници 
заради наплата на овие побарувања;

- ќе ги преземе уделите во две друштва од Р. А. во кои Должникот има 
мнозинско учество;

- ќе ги намири побарувањата на доверителите чии побарувања се оспорени и 
кои се упатени на спор, а кои во законскиот рок од осум дена повеле парници или 
ги продолжиле парниците кои ги воделе пред отворањето на стечајната постапка 
на ист начин и динамика предвидена и за останатите необезбедени (стечајни) 
доверители со утврдени побарувања по правосилноста на пресудите со кои на 
овие доверители им е прифатено тужбеното барање;

- ќе престане да постои по завршувањето на судските постапки за наплата на 
побарувањата и исплатата на износите кои треба да ги исплати согласно планот за 
реорганизација.

- преку комерцијални и финансиски мерки за профитабилно и одржливо 
работење ќе се создадат услови за зголемување на вредноста на имотот на Е. И. 
ДОО К., исплата на доверителите во краток рок со можност за повисок износ на 
намирување, исплата на доверителите на износ кој е поголем од она што реално 
би го примиле доколку се затвори деловниот потфат и се впаричи имотот, и ќе се 
создадат услови да се избегне да дојде до запирање на деловниот потфат и негово 
затворање. 

Датум на кој се очекува новоформираните друштва Е. И. ДОО К. и Н. Ф. ДООЕЛ 
К. да започнат со работа е веднаш по правосилноста на решението за одобрување 
на планот за реорганизација, до кога би требало да биде завршен нивниот упис во 
трговскиот регистар кој го води Централниот регистар на Република Македонија 
како стекнувачи на правата и обврските на Должникот како што е предвидено со 
содржинскиот дел на овој план за реорганизација. 

Имајќи ја предвид состојбата на Должникот, за постигнување и остварување на 
основните цели на планот за реорганизација, односно создавање на услови за 
рентабилно работење и намирување на доверителите, Е. И. ДОО К. ќе пристапи 
кон вработување на работници, дополнителни инвестиции и создавање на услови 
за рентабилно работење, додека Н. Ф. ДООЕЛ К. прудентно ќе ги води 
постапките за наплата на побарувањата кои ги стекнува согласно овој план за 
реорганизација.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА 
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

Обезбедениот доверител, како предлагач на овој план за реорганизација изврши 
значителни трошоци и инвестиции пред поднесување на овој план, а особено:

2,417,753,055.00 денари кои обезбедениот доверител ги инвестираше во откуп на 
обезбедените побарувања од двете локални банки, кој вклучува и 140,674,173.00 
денари за трошоците на стечајната постапка;

значителен износ инвестиран за откуп на необезбедените побарувања од 
Должникот (заклучно со 05.04.2018 година исплатени се 356,055,179.00 денари), 
со тренд овој износ да се зголемува;

средствата кои се инвестирани во производствениот процес на Должникот врз 
основа на договорот за преработка на никелова руда помеѓу Должникот и Е. 
ДООЕЛ С.;

186,968,871.00 денари кои обезбедениот доверител преку Е. ДООЕЛ С. ги 
инвестираше за откуп на побарувањата на транспортерите спрема Н. Л. ДООЕЛ, 
заради задржување на добриот деловен однос со нив и избегнување на блокадите 
на пристап до локацијата на Должникот, а со цел реализација на договорот за 
преработка на никелова руда. Напоменуваме дека овие износи се речиси 
ненамирливи, имајќи предвид дека  над  Н. Л. ДООЕЛ е отворена стечајна 
постапка  и нема имот од кој би се намирило побарувањето на Е. ДООЕЛ С..

Како и за овие инвестиции, средствата потребни за реализација на планот за 
реорганизација и за продолжување на деловниот потфат ќе бидат обезбедени од 
доверителот Е. ДООЕЛ С. и од неговиот сопственик, кои покрај тоа ќе обезбедат 
понатамошни финансиски средства за дополнителни инвестиции. 

 Овие средства ќе бидат наменети за:

обезбедување на обртни средства за продолжување на деловниот потфат; 

инвестиции во опрема преземена од Должникот која ќе овозможи зголемување на 
обемот на производството и спроведување на планот за реорганизација;

дополнителните инвестиции кои ќе се прават во континуитет по 
имплементацијата на овој план за реорганизација;

исплата на побарувањата на доверителите преку Е. И. ДОО К..

Имајќи предвид дека рокот за намирување на доверителите согласно овој план за 
реорганизација е извонредно краток и средствата за намирување не зависат од 
работењето на Должникот или на друштвата преку кои се реализира овој план, 
работењето на преземателите на деловниот потфат не е релевантно за целите на 
оваа стечајна постапка ниту за реализација на овој план за реорганизација.

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА
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Законската основа за предложениот План за реорганизација се одредбите од член 
215 став 3 од Законот за стечај, и тоа:

спроведување на соодветна статусна измена со цел да се пренесе имотот на 
должникот или еден дел од имотот на должникот на едно или на повеќе лица кои 
постојат или кои ќе бидат основани (член 215 став 3 точка 3 од Законот за стечај);

определување на начинот на намирување на стечајните доверители (член 215 став 
3 точка 6 од истиот закон);

намалување на исплатите на побарувањата на стечајните доверителите (член 215 
став 3 точка 8 од истиот закон);

намирување или изменување на правата на одвоено намирување (член 215 став 3 
точка 7 од истиот закон).

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОТ 

Со оглед на тоа што Должникот е презадолжен, а 85% од имотот кој што влегува 
во стечајната маса е предмет на заложни права на доверителот со обезбедено 
побарување, не постои можност на акционерите на Должникот да им се врати 
вложеното во акции. 

Како правна последица од заклучувањето на стечајната постапка Должникот ќе 
престане и ќе биде избришан од Трговскиот Регистар кој се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија, и по тој основ ќе биде затворена 
неговата акционерска книга во Централниот Депозитар за хартии од вредност. 
Оттука, врз основа на овој план за реорганизација се гаснат правата и обврските 
на акционерите на Должникот.

ТРГОВСКИ ДРУШТВА НА КОИ ЌЕ БИДЕ ПРЕНЕСЕН ИМОТОТ И 
ОБВРСКИТЕ НА ДОЛЖНИКОТ

Како што е наведено во точката 5.1. погоре, со овој План за реорганизација се 
предвидува основање на две трговски друштва кои ќе го стекнат имотот и 
обврските на Должникот. Двете друштва ќе бидат формирани по правосилноста 
на решението за одобрување на планот за реорганизација кое ќе биде донесено од 
Основниот суд Велес во Велес. Содружник во двете друштва ќе биде Е. ДООЕЛ 
С..

Е. ДООЕЛ С. е основано од G. G. S. O. Ltd – Г. С. О. ЛТД, кое е фонд за 
управување со приватен капитал формиран во 2009 година. Еден од основните 
фокуси на фондот е на природните ресурси и посебно на основни метали. Има 
одлични и докажани резултати во обликувањето и работењето со фероникел на 
глобално ниво. 

Во август 2015 година, GSOL го стекнал F. D. S.A. ("F."), целосно интегрирана 
компанија за производство на фероникел во Д. Р., од G. Plc. Покрај тоа, GSOL има 
стекнато висококвалитетни рудници за никел со значителни резерви и ресурси, 
што дава можност да обезбеди редовна испорака на високо квалитетна руда 



«ТСЖ-1795/18»

6

потребна за континуитет на производниот процес во Е. И. ДОО К.. 

Новоформираните трговски друштва ќе бидат основани во форма на друштва со 
ограничена одговорност и секое ќе ги преземе само оние права и обврски кои се 
определени со овој План за реорганизација.

Е. И. ДОО К. 

Е. И. ДОО К. ќе биде основано од најголемиот необезбеден доверител Е. ДООЕЛ 
С. и обезбедениот (разлачен) доверител Г. С. О. Лтд. (G.l S. O. Ltd.) во форма на 
друштво со ограничена одговорност согласно одредбите од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија" број 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), а во врска со одредбите од 
Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија" број 34/2006, 
126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), и ќе продолжи да ја 
врши истата дејност која ја вршел Должникот. На ова друштво ќе се пренесе дел 
од имотот на Должникот опишан во овој план за реорганизација.

Е. И. ДОО К. се очекува да акумулира доволно приходи во претстоечкиот 
петгодишен период, како што е предвидено во Финансиските Проекции кои се 
приложени како Прилог бр.5, што покрај неговиот имот би требало да даде 
уверување на било кој необезбеден доверител чии побарувања се оспорени дека 
ќе има доволно средства за намирување на нивните побарувања, кога истите ќе 
доспеат.

Е. И. ДОО К. ќе биде со следните белези:

Име: Трговско друштво за ископ, производство на метали, трговија и услуги Е. 
И. ДОО К.

Седиште: ул. Т. в. бр. 86,1430 К., Р. М.

Претежна дејност: 24.45 Призводство на други обоени метали

Форма: Друштво со ограничена одговорност

Застапници по закон: - Г. К. со ЕМБГ..... со адреса на живеење ул. Б. К. бр. 3-
18 К. Р. М. 

- А. Ц. со бр. на пасош ...... со адреса на живеење С. С. 232, В., 38221 В. Р. Г. 

Содружници: 1. Стечајниот доверител Друштво за управувачки дејности Е. 
ДООЕЛ С. во натамошниот текст Е. ДООЕЛ со седиште во С. и адреса на ул. О. 
Н. бр. 98, 1000 С., со ЕМБС ..... и ЕДБ ......, со удел од 310,000.00 денари, со 
паричен влог; и

2. Доверителот со обезбедено побарување Г. С. О. Лтд. (G. S. O. Ltd.), со адреса на 
н/р Д. К. (Б.) Лтд., Л. М., В. Р., Л. К., П. фах ЦБ-13007, Н., Н.П., Б., и 
регистрациски број ... (B), со удел од 2,020,815,353.00 денари, преку претворање 
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на обезбеденото побарување во влог.

Основната главнина: 2,021,125,353.00 денари.

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА Е. И. ДОО К. 

Организационата поставеност ќе биде определена со актот на основање.

ВРАБОТЕНИ НА Е. И. ДОО К. 

По правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација, 
новоформираното друштво ќе склучи договори за вработување со најмалку 700 
работници, од кои големо мнозинство се вработени кај Должникот, со динамика 
согласно потребите за вршење на дејноста. 

Приоритет при склучување на договори за вработување имаат работниците на кои 
им престанал работниот однос по сила на закон кај Должникот поради 
настанување на правните последици од отворената стечајната постапка.

Новоформираното друштво ќе вработува и други лица во постапка регулирана со 
Законот за работните односи.

Во текот на наредниот период може да дојде и до зголемување на бројот на 
вработените, а врз основа на потребите на производствениот процес и 
финансискиот план за работа на новоформираното друштво спрема неговите 
потреби. 

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА Е. И. ДОО К.

Органите на управување ќе бидат регулирани со актот на основање на друштвото.

ПРАВА КОИ ГИ СТЕКНУВА НОВОФОРМИРАНОТО ДРУШТВО Е. И. ДОО К. 
ВРЗ ОСНОВА НА СОДРЖИНСКИОТ ДЕЛ ОД ПЛАНОТ ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА

Е. И. ДОО К. веднаш по правосилноста на решението за одобрување на планот за 
реорганизација ќе ги стекне следните права, кои се конечни и обврзувачки за 
другите учесници во постапката, било кои трети правни и физички лица и 
државни органи: 

право на сопственост и владение на целиот недвижен имот кој е запишан во 
јавните книги на име на Должникот и на имотот кој во моментот на 
изготвувањето на овој план за реорганизација е со незапишани права во јавните 
книги, како и да побара и да изврши упис на правото на сопственост на таквиот 
имот во јавните книги на име на Е. И. ДОО К. и во трговските книги на Е. И. ДОО 
К. како капитал. Доколку биде пронајден нов имот, Е. И. ДОО К. го презема 
правото на сопственост и владение на тој имот врз основа на овој план за 
реорганизација. 

Содржинскиот дел на овој план за реорганизација и правосилното решение за 
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негово одобрување од судот претставува извршна исправа врз основа на која 
Агенцијата за катастар на недвижностите треба да изврши укнижување на правото 
на сопственоста на имотот во јавните книги, и тоа на целокупниот недвижен имот, 
објектите и градежно земјиште кои биле во сопственост на Должникот на денот 
на отворање на стечајната постапка, како и на имотот кој е со незапишани права и 
новопронајдениот имот со кој Е. И. ДОО К. ќе се стекне во иднина. 

По намирување на побарувањето на доверителот со обезбедено побарување 
согласно овој план за реорганизација и неговото стекнување на удел во Е. И. ДОО 
К., воспоставеното заложно право – хипотека престанува и ќе биде избришано од 
сите имотни листови на Должникот во кои постои прибелешка на товар во корист 
на трето лице;

право на сопственост, управување и користење на подвижниот имот на 
Должникот согласно пописот кој се наоѓа во списите на предметот Ст.111/17 на 
Основниот Суд Велес и секој друг подвижен имот кој е во фактичко владение на 
Должникот на чија сопственост не претендираат трети лица, ослободен од сите 
товари и прибелешки, запишани во корист на трети лица кои немаат својство на 
обезбеден доверител, вклучително и тие кои се воспоставени по барање на 
стечајните доверители во постапките за извршување кои се воделе против 
Должникот. 

Содржинскиот дел на овој план за реорганизација и правосилното решение со кое 
судот го одобрил овој план за реорганизација претставува правен основ за 
пренесување на овој имот на Е. И. ДОО К.. Пренесувањето на подвижниот имот 
ќе се изврши врз основа на записник за приморедавање, со предавање на 
целокупната писмена документација во врска со овој имот (вклучително и 
гаранции, сервисни книшки, атести, залихи и сл.). 

Стечајниот управник веднаш по правосилноста на решението за одобрување на 
овој план за реорганизација, а пред заклучување на стечајната постапка отворена 
над должникот поради спроведување на план за реорганизација е овластен да му 
ја пренесе сопственоста и владението на подвижните предмети на Е. И. ДОО К.. 

Заложните права врз подвижниот имот на Должникот утврдени во табелата 
(шемата) за утврдени и оспорени побарувања и решението на стечајниот судија 
Ст.бр.111/17 од 07.02.2018 година кои се наоѓаат во списите на предметот 
Ст.111/17 на Основниот Суд Велес ќе бидат избришани од Заложниот регистар по 
намирување на обезбедените побарувања преку конверзија во удел во Е. И. ДОО 
К.;

Содржинскиот дел на планот за реорганизација и правосилноста на решението за 
одобрување на овој план за реорганизација претставува извршна исправа врз 
основа на која ќе престанат заложните права на стечајните доверители со кои се 
стекнале при извршување пред поведување на стечајната постапка, а кои биле 
воспоставени врз подвижните предмети кои се сопственост на Должникот врз 
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основа на Записник за попис и проценка на подвижни предмети донесен врз 
основа на членовите 103, 104 и 105 од Законот за извршување од страна на 
извршители и се регистрирани во Централен регистар на Република Македонија 
со Потврда за регистраран залог во период од 90 дена пред поднесување на 
предлогот за отворање на стечајна постапка ( 31.10.2017 година), согласно член 
145 од Законот за стечај, однoсно сите регистрирани залози во Заложниот 
регистар кој го води Централниот реистар на Република Македонија по овој основ 
сметано од 03.08.2017 година.

право да го преземе водењето на деловниот потфат на должникот;

право да поведува постапки пред органите на управата во врска со имотот на 
Должникот пренесен на Е. И. ДОО К. согласно овој план за реорганизација;

правото да спроведе постапка за иселување на правни и физички лица кои го 
користат деловниот простор кој се пренесува во сопственост на Е. И. ДОО К. 
согласно овој план за реорганизација;

право на сопственост врз акциите и уделите во друштвата во кои Должникот има 
капитално учество предвидени во точка содржинскиот дел на планот за 
реорганизација.

Застапниците по закон на Е. И. ДОО К. се овластени да ги преземат сите дејствија 
потребни за спроведување на правата на новоформираното друштво пред 
Централниот регистар на Република Македонија, Агенцијата за катастар на 
Република Македонија и Заложниот регистар. 

Е. И. ДОО К. по правосилноста на решението за одобрување на планот за 
реорганизација е овластен да поднесе барање пред органите на управа во 
Република Македонија и пред органи и правни лица во странство за пренос на 
било кои сертификати и дозволи кои ги имал Должникот пред отворањето на 
стечајната постапка на име на Е. И. ДОО К.. 

ИМОТ НА НОВОФОРМИРАНОТО ДРУШТВО Е. И. ДОО К.

По правосилноста на решението за одобрување на овој план за реорганизација, ќе 
настанат и правни последици кои се однесуваат на имотот на Должникот кој 
влегува во стечајна маса и ќе дојде до пренос на правото на сопственост на 
следниот имотот од Должникот на Е. И. ДОО К.:

НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Според пописот и проценката кои се наоѓаат во списите на предметот Ст.111/17 
на Основниот Суд Велес Должникот има во сопственост недвижен имот кој е 
запишан во имотни листови издадени од Агенција за катастар на недвижности, 
како и имот со незапишани права во владение на Должникот. 

ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

Имотот на Должникот е со специјална конструктивна изведба за потребите на 
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производниот процес на фабриката. Објектите се наменети за производство и како 
помошни кој го пратат производниот процес. Градбата на објектите во основа е 
усвоена 1982 година. Производниот погон, како објект е изведен како челична 
конструкција, АБ фундамент, покриен/затворен со челичен реброван лим, со 
висина од 20м. Конструкцијата на објектот дава подршка на системот на кранови 
(50т и 20т) за потребите на производниот процес.

Објектот е со неколку нивоа/платформи за потребите на вградената процесна 
опрема (кранови, два водени млина, два суви млина, миксери и останата вградена 
опрема и инсталации).

Табела 17

Објекти запишани на ИМОТЕН ЛИСТ бр. . КО Ш.

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО БРОЈ НА НАМЕНА 
НА ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО ЗГРАД ЗРАДА
ВЛЕЗ КАТ БРОЈ м2

           

1. 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11

            

1 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 1 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  159

2 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 13 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  146

3 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 13 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  220

4 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 13 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  1355

5 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 2 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  198

6 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 2 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 02  139

7 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 2 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  1063



«ТСЖ-1795/18»

11

8 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 23 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  216

9 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 23 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  352

10 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 23 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  683

11 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 24 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  4080

12 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 25 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  70

13 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 27 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  24

14 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 28 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  13264

15 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 29 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  530

16 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 29 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  1951

17 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 3 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  4040

18 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 30 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  916

19 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 36 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  51

20 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 37 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  28

21 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 39 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  3451

22 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 40 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  592

23 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 41 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  99

24 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 41 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  126
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25 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 42 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  6

26 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 43 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  43

27 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 47 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  41

28 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 47 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  12

29 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 47 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  38

30 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 49 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  23

31 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 50 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  12

32 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 51 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  291

33 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 51 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  35

34 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 51 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  94

35 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 51 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  115

36 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 51 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  222

37 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 53 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  1290

38 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 54 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  1348

39 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 55 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  533

40 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 55 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 2  520

41 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 55 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 2  108
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42 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 55 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  510

43 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 56 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  665

44 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 56 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  342

45 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 57 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 1  978

46 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 57 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  982

47 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 57 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 СУ  806

48 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 58 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  26

49 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 59 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  25

50 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 59 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  75

51 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 60 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  314

52 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 61 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  302

53 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 63 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  65

54 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 65 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  67

55 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  105

56 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 02  102

57 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 3  101

58 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 4  100



«ТСЖ-1795/18»

14

59 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 5  154

60 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 6  154

61 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 66 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  106

62 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 67 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  61

63 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 68 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  44

64 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 69 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  16

65 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 70 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  12

66 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 71 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  98

67 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 72 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  50

68 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 73 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  62

69 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 74 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 01  585

70 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 74 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 2  243

71 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 74 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 2  339

72 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 74 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПО  158

73 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 74 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  1060

74 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 77 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  11

75 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 80 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  31
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76 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 82 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  28

77 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 84 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  26

78 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 88 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  4

79 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 89 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  26

80 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 90 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  4

81 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 91 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  58

82 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 94 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  6

83 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 1 ПОМ.ПРОСТОРИИ 001 ПР  24

84 ... ФАБРИКА Ф. 1290 ФАБРИКА 
Ф. 1 ЗГРАДИ ВО ИНД.И РУД. 001 ПР  25         

  ВКУПНО:        
47434

Табела 18

Објекти запишани на ПОПИСЕН ЛИСТ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА бр. . КО К. 
2

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО БРОЈ НА НАМЕНА 
НА ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО ЗГРАД ЗРАДА
ВЛЕЗ КАТ БРОЈ м2

            

1. 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11
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1 240 К. 2 10674 Е.К. 
БР.36 1 511 002 ХС 000 228

2 240 К. 2 10674 Е.К. 
БР.36 1 511 003 ХС 000 293

3 240 К. 2 10674 Е.К. 
БР.36 1 511 001 ХС 001 468          

  ВКУПНО:        
989

Табела 19

Објекти запишани на ПОПИСЕН ЛИСТ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА бр. . КО К. 
2 

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО БРОЈ Н НАМЕНА 
НА ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО ЗГРАД ЗРАДА
ВЛЕЗ КАТ БРОЈ м2

            

1. 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11

            

1 222 К. 2 10667 К.Р. 
БР.5 1 511 002 ХС 000 248

2 222 К. 2 10667 К.Р. 
БР.5 1 511 001 ХС 000 119          

  ВКУПНО:        
367

ЗЕМЈИШТЕ

Целокупното земјиште кое во сопственостнаДолжникот е со вкупна површина од 
890.497,00 м2 под и околу објектите на КП ., КП ., КП ., КП . и КП . сопственост 
на Должникот врз основа на Имотен лист бр.. КО Ш..
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Табела 20

ИМОТЕН ЛИСТ бр. . КО К. 1 (ВОН)

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО КАТАСТАРСКА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО КУЛТУР КЛАСА
м2

         

1. 2 3 4  5 6 7 8

         

1 ... К. 1(ВОН.) 8047 4 ДЛАБОК ДО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
264

2 ... К. 1(ВОН.) 8047 5 ДЛАБОК ДО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
297

3 ... К. 1(ВОН.) 8056 4 ДЛАБОК ДО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
254

4 .. К. 
1(ВОН.) 8062 2 ДРУМОТ 14100(ИНТ.ЛПЗЈЕ) 4 736

5 ... К. 1(ВОН.) 8062 4 ДРУМО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
1099

6 ... К. 1(ВОН.) 8062 5 ДРУМО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
122

7 ... К. 1(ВОН.) 8063 2 ДРУМО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
181

8 ... К. 1(ВОН.) 8371  УМАТ 11000 
(НИВА) 7 1531

9 ... К. 1(ВОН.) 8510 2 ШИВЕЧК 11000 
(НИВА) 2 2896

10 ... К. 1(ВОН.) 8511 3 ШАНАЦИТ 11000 
(НИВА) 2 778

11 ... К. 1(ВОН.) 8511 4 ШАНАЦИТ 11000 
(НИВА) 2 25
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12 ... К. 1(ВОН.) 8512 3 ШАНАЦИТ 11000 
(НИВА) 2 160

13 ... К. 1(ВОН.) 8938 1 АМЗОВЕЦ  5 794

14 ... К. 1(ВОН.) 8549 1 АМЗОВЕЦ  5 389

15 ... К. 1(ВОН.) 9651  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
6379

16 ... К. 1(ВОН.) 9652  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
2851

17 ... К. 1(ВОН.) 9653  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
1409

18 ... К. 1(ВОН.) 9654  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
6385

19 ... К. 1(ВОН.) 9655  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
770

20 ... К. 1(ВОН.) 9656  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
7533

21 ... К. 1(ВОН.) 9657  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
10196

22 ... К. 1(ВОН.) 9658  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
4417

23 ...         К. 1(ВОН.) 9659  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
3293

24 ... К. 1(ВОН.) 9660  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
16389

25 ... К. 1(ВОН.) 9661  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
2004

26 ... К. 1(ВОН.) 9662  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
1490

27 ... К. 1(ВОН.) 9663  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
1903

28 ... К. 1(ВОН.) 9664  КРСТО 42100(ЈАВ.ПАТ)  
9390

29 ... К. 1(ВОН.) 9672  СМАИЛИЦ 42100(ЈАВ.ПАТ)  
425         
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   ВКУПНО:     84360

Табела 21

ЗЕМЈИШТЕВО СОПСТВЕНОСТСПОРЕД ИМОТЕН ЛИСТ бр. .КО В. 

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО КАТАСТАРСКА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО КУЛТУР КЛАСА
м2

         

1. 2 3 4  5 6 7 8

         

1 ... В. 66 1 ТИСОВЕЦ Н 4 853

2 ... В. 68 1 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 2855

3 ... В. 68 2 ТИСОВЕЦ Н 4 670

4 ... В. 68 2 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 4688

5 ... В. 72 3 ТИСОВЕЦ Н 3 4699

6 ... В. 73  ТИСОВЕЦ ЛЗ 2 4900

7 ... В. 733  ТИСОВЕЦ Н 6 8127

8 ... В. 74 1 ТИСОВЕЦ ЛЗ 2 3002

9 ... В. 74  ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 2612

10 ... В. 75 4 ТИСОВЕЦ Н 6 381

11 ... В. 75 5 ТИСОВЕЦ Н 6 753

12 ... В. 759  ЧАИРЧЕ ЛЗ 3 2805

13 ... В. 780  ЧАИРЧЕ ЛЗ 4 2983

14 ... В. 77 1 ТИСОВЕЦ Н 6 1475

15 ... В. 78  ТИСОВЕЦ Н 6 2649

16 ... В. 780 2 ТИСОВЕЦ Н 7 1988
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17 ... В. 789  КАЛЕ Н 7 6874

18 ... В. 79  ТИСОВЕЦ Н 3 5448

19 ... В. 80  ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 1776

20 ... В. 81 1 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 3455

21 ... В. 81 3 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 1824

22 ... В. 86 1 ТИСОВЕЦ Н 4 1592

23 ... В. 87 1 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 2508

24 ... В. 87 2 ТИСОВЕЦ ЛЗ 3 2134

25 ... В. 923  КАЛЕ МУСОВУЦА ЛЗ 5 4293

26 ... В. 923  КАЛЕ МУСОВУЦА Н 6 4271

27 ... В. 924  КАЛЕ МУСОВУЦА ЛЗ 5 1790

28 ... В. 924  КАЛЕ МУСОВУЦА Н 6 5492

29 ... В. 925  КАЛЕ МУСОВУЦА ПС 4 1310         

   ВКУПНО:     88207

Табела 22

ЗЕМЈИШТЕВО СОПСТВЕНОСТСПОРЕД ИМОТЕН ЛИСТ бр. . Ш. 

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО КАТАСТАРСКА ПОВРШИНА ВО

Бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО КУЛТУР КЛАСА
м2

         

1. 2 3 4  5 6 7 8

         

1 ... Ш. 1139 4 СЕКОВИЦИТЕ ГНЗ  401

2 ... Ш. 416 2 ШИВЕЧКО ГНЗ  1022

3 ... Ш. 451 1 ГОРНИЧКИТЕ ГНЗ  3866
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4 ... Ш. 452 1 ГОРНИЧКИТЕ ГНЗ  5425

5 ... Ш. 453 1 ГОРНИЧКИТЕ ГНЗ  3602

6 ... Ш. 459 1 ЦУЦКИТЕ ГНЗ  4041

7 ... Ш. 459 2 ЦУЦКИТЕ ГНЗ  5667

8 ... Ш. 459 3 ЦУЦКИТЕ ГНЗ  2635

9 ... Ш. 459 4 ШИВЕЧКО ГНЗ  790

10 ... Ш. 469 10 ШИВЕЧКО ГНЗ  76

11 ... Ш. 469 8 ШИВЕЧКО ГНЗ  1004

12 ... Ш. 469 9 ШИВЕЧКО ГНЗ  33

13 ... Ш. 615 1 ДУПКИТЕ ЗЗ, ЛЗ 2 2965

14 ... Ш. 615 2 ДУПКИТЕ ЗЗ, ЛЗ 2 2668

15 ... Ш. 616  ДУПКИТЕ ЗЗ, ЛЗ 2 5399

16 ... Ш. 619  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 3961

17 ... Ш. 620  ПАШИНИ ГРАМАДИ ЗЗ, ЛЗ 2 5009

18 ... Ш. 626  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  6817

19 ... Ш. 627  ДУПКИТЕ ГНЗ  4459

20 ... Ш. 628  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  408

21 ... Ш. 629  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  1059

22 ... Ш. 630  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  547

23 ... Ш. 631  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  721

24 ... Ш. 632  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  4095

25 ... Ш. 633  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  5553

26 ... Ш. 634  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  1041

27 ... Ш. 635  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  1432

28 ... Ш. 636  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  3534

29 ... Ш. 637  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  5736

30 ... Ш. 638  РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  4614
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31 ... Ш. 665  РОВИТ КАМЕН ГНЗ  5964

32 ... Ш. 666 1 РОВИТИ КАМЕН ГНЗ  5085

33 ... Ш. 666 2 РОВИТ КАМЕН ГНЗ  2341

34 ... Ш. 666 3 РОВИТИ  КАМЕН ГНЗ  2621

35 ... Ш. 666 4 РОВИТ КАМЕН ГНЗ  2641         

   ВКУПНО:     107232

Табела 23

ЗЕМЈИШТЕВО СОПСТВЕНОСТСПОРЕД ИМОТЕН ЛИСТ . КО Ш. 

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО КАТАСТАРСКА ПОВРШИНА ВО

Бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО КУЛТУР КЛАСА
м2

         

1. 2 3 4  5 6 7 8

         

1 ... Ш. 621  ДУПКИТЕ ЗЗ, ЛЗ 3 3521

2 ... Ш. 622  РАВНИК КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 3 1011

3 ... Ш. 623  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 3 3996

4 ... Ш. 624  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, Н 4 1786

5 ... Ш. 625  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ГР 3 1513

6 ... Ш. 625  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1732

7 ... Ш. 625  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, Н 4 2320

8 ... Ш. 639  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 481

9 ... Ш. 640  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1705

10 ... Ш. 641  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 2337

11 ... Ш. 642 1 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 2551
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12 ... Ш. 642 2 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 2414

13 ... Ш. 644 1 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1534

14 ... Ш. 644 2 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1182

15 ... Ш. 645  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 446

16 ... Ш. 646  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ,ОВ 2 2047

17 ... Ш. 647 1 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1392

18 ... Ш. 647 2 РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1442

19 ... Ш. 649  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1312

20 ... Ш. 650  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 1 4146

21 ... Ш. 651  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 1457

22 ... Ш. 652  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 2421

23 ... Ш. 653  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 6395

24 ... Ш. 653  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 3 5474

25 ... Ш. 667  РОВИТИ КАМЕН ЗЗ, ЛЗ 2 16548         

   ВКУПНО:     71163

Табела 24

ЗЕМЈИШТЕВО СОПСТВЕНОСТСПОРЕД ИМОТЕН ЛИСТ бр. . Ш. 

ред. ИМОТЕН КАТАСТАРСКА БРОЈ на 
КАТАСТ.ПАРЦЕЛА ВИКАНО КАТАСТАРСКА ПОВРШИНА ВО

бро ЛИСТ 
БРОЈ ОПШТИНА ОСНОВЕН ДЕЛ МЕСТО КУЛТУР КЛАСА
м2

         

1. 2 3 4  5 6 7 8

         

1 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 1 (ЗПЗ)  
166

2 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 2 (ЗПЗ)  
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1169

3 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 3 (ЗПЗ)  
4679

4 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 4 (ЗПЗ)  
45

5 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 5 (ЗПЗ)  
37

6 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 6 (ЗПЗ)  
35

7 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 7 (ЗПЗ)  
46

8 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 8 (ЗПЗ)  
41

9 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 9 (ЗПЗ)  
35

10 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 10 (ЗПЗ)  
55

11 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 11 (ЗПЗ)  
24

12 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 12 (ЗПЗ)  
24

13 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 13 (ЗПЗ)  
1432

14 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 14 (ЗПЗ)  
46

15 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 15 (ЗПЗ)  
8

16 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 16 (ЗПЗ)  
185

17 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 17 (ЗПЗ)  
630

18 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 18 (ЗПЗ)  
261

19 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 19 (ЗПЗ)  
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263

20 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 20 (ЗПЗ)  
265

21 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50020 21 (ЗПЗ)  
630

22 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 22 (ЗПЗ)  
789

23 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 23 (ЗПЗ)  
796

24 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 24 (ЗПЗ)  
4336

25 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 25 (ЗПЗ)  
79

26 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 26 (ЗПЗ)  
151

27 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 27 (ЗПЗ)  
30

28 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 28 (ЗПЗ)  
13887

29 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 29 (ЗПЗ)  
2097

30 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 30 (ЗПЗ)  
1094

31 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 32 (ЗПЗ)  
19

32 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 33 (ЗПЗ)  
68

33 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 34 (ЗПЗ)  
5

34 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 35 (ЗПЗ)  
34

35 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 36 (ЗПЗ)  
59

36 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 37 (ЗПЗ)  
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36

37 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 38 (ЗПЗ)  
27

38 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 39 (ЗПЗ)  
11089

39 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 40 (ЗПЗ)  
574

40 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 41 (ЗПЗ)  
153

41 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 42 (ЗПЗ)  
9

42 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 43 (ЗПЗ)  
335

43 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 44 (ЗПЗ)  
41

44 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 45 (ЗПЗ)  
43

45 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 46 (ЗПЗ)  
2204

46 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 47 (ЗПЗ)  
72

47 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 48 (ЗПЗ)  
26

48 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 49 (ЗПЗ)  
28

49 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 50 (ЗПЗ)  
16

50 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 51 (ЗПЗ)  
425

51 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 52 (ЗПЗ)  
265

52 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 53 (ЗПЗ)  
1333

53 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 54 (ЗПЗ)  
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1360

54 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 55 (ЗПЗ)  
657

55 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 56 (ЗПЗ)  
679

56 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 57 (ЗПЗ)  
1117

57 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 58 (ЗПЗ)  
49

58 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 59 (ЗПЗ)  
106

59 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 60 (ЗПЗ)  
370

60 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 61 (ЗПЗ)  
342

61 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 66 (ЗПЗ)  
136

62 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 67 (ЗПЗ)  
66

63 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 68 (ЗПЗ)  
41

64 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 78 (ЗПЗ)  
90

65 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 79 (ЗПЗ)  
17

66 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 62 (ЗПЗ)  
27

67 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 63 (ЗПЗ)  
75

68 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 64 (ЗПЗ)  
12

69 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 65 (ЗПЗ)  
84

70 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 69 (ЗПЗ)  
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20

71 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 70 (ЗПЗ)  
13

72 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 71 (ЗПЗ)  
114

73 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 72 (ЗПЗ)  
79

74 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 73 (ЗПЗ)  
62

75 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 74 (ЗПЗ)  
1275

76 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 75 (ЗПЗ)  
86

77 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 76 (ЗПЗ)  
3176

78 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 77 (ЗПЗ)  
12

79 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 80 (ЗПЗ)  
41

80 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 81 (ЗПЗ)  
24

81 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 82 (ЗПЗ)  
31

82 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 83 (ЗПЗ)  
40

83 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 84 (ЗПЗ)  
31

84 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 85 (ЗПЗ)  
172

85 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 86 (ЗПЗ)  
19

86 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 87 (ЗПЗ)  
5

87 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 88 (ЗПЗ)  
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5

88 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 89 (ЗПЗ)  
28

89 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 90 (ЗПЗ)  
5

90 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 91 (ЗПЗ)  
69

91 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 94 (ЗПЗ)  
9

92 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 60000 95 (ЗПЗ)  
6

93 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 70000 (ДВОР)  
657133

94 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ ЗПЗ 31  31

95 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ ЗПЗ 92 7

96 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ ЗПЗ 93 7

97 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 70000 (ДВОР)  
127527

98 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 50000 1 (ЗПЗ)  
84

99 ... ШИВЕЦ 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 70000 (ДВОР)  
36749

100 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 70000 (ДВОР)  
1974

101 ... Ш. 1290 1 ФАБРИКА ФЕНИ 42500 (ПАРКИ.)  
5765        

   ВКУПНО:     890023

Покрај пописот извршен во текот на стечајната постапка, на 
новоформираното друштво Е. И. ДОО К. се пренесува и целокупниот недвижен 
имот кој е во фактичко владение на Должникот.

ПОДВИЖЕН ИМОТ 

Според пописот на имотот кој влегува во стечајна маса Должникот има во 
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сопственост подвижен имот кој, помеѓу другото, се состои од:

индустриска опрема;

возила;

канцелариска опрема;

компјутерска опрема; 

залихи и резервни делови. 

По правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација и 
уписот на Е. И. ДОО К. во трговскиот регистар, стечајниот управник ќе ја пренесе 
сопственоста на подвижниот имот согласно овој план за реорганизација.

УДЕЛИ И АКЦИИ ВО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

Е. И. ДОО К. ќе ги преземе уделите во друштвата во кои Должникот има удел или 
акции, и тоа во: 

- Друштвото за изведување на рударски и градежни работи Н. И. ДООЕЛ К., 
со седиште во Населено Место Без Уличен ББ, с.В., К., со ЕМБС ...., 

- Друштво за користење на слободната економска зона, консултански и 
менаџмент активности Д. НА Н. ДООЕЛ К., со седиште во „Населено Место без 
уличен" ББ, с.В., К., со ЕМБС ..., 

- К. к. Ф. АД К., седиште на „Населено Место без уличен систем", с.В., К., 
ЕМБС ...; и

- Н. Р. ДОО П., седиште на ул.„И." бр.6, П., со ЕМБС .....

Запишувањето на преносот на уделите во овие друштва ќе биде извршено по 
запишувањето Е. И. ДОО К. во Трговскиот регистар кој го води Централниот 
регистар на Република Македонија. 

По правосилноста на решението за одобрување на овој план за реорганизација, 
управителите на Е. И. ДОО К., ќе биде овластен да ги Г. К. со ЕМБГ ... со адреса 
на живеење ул. Б.К. бр. 3-18 К. Р. М. и А. Ц. со бр. на пасош ... со адреса на 
живеење С. С. 232, В., 38221, Р. Г. ќе ги преземат правните дејствија потребни да 
се изврши запишување на Е. И. ДОО К. како содружник или акционер во 
трговскиот регистар кој го води Централниот регистар на Република Македонија 
односно во Централниот Депозитар за Хартии од Вредност.

ОБВРСКИ КОИ ГИ ПРЕЗЕМА Е. И. ДОО К. И ДИНАМИКА НА НИВНОТО 
НАМИРУВАЊЕ

Во рок од 90 дена од правосилноста на решението за одобрување на планот за 
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реорганизација, Е. И. ДОО К.:

- ќе ги намири сите трошоци на стечајната постапка и обврските на 
стечајната маса согласно решение на судот;

- ќе ги намири сите утврдени побарувања од прв ред на повисокиот исплатен 
ред (стечајни доверители со приоритетни права) наведени во Прилог бр.3, со 
парична исплата;

- ќе ги намири утврдените побарувања на необезбедените (стечајни) 
доверители наведени во Прилог бр.4, со исплата на 15% од нивните утврдени 
побарувања;

- делумно ќе го намири обезбеденото побарување на обезбедениот 
(разлачен) доверител G. S. O. Ltd., со конверзија на износ од 2,020,815,353.00 
денари  во удел кај Е. И. ДОО К.;

ќе намири половина од износот на наградата на стечајниот управник 
утврден со судска одлука.

Е. И. ДОО К. согласно овој содржински дел од планот за реорганизација нема да 
има обврска да ги исплати побарувањата на доверителите на Должникот кои не се 
пријавени во стечајната постапка, не се опфатени со овој план за реорганизација 
или не се евидентирани во корегираната табелата за утврдени и оспорени 
побарувања изготвена од стечајниот управник и решението Ст.бр. 111/17 од. 
07.02.2018 година донесено од Основниот суд во Велес. 

Е. И. ДОО К. не одговара за обврските на Должникот врз основа на побарувања 
кои доверители не ги пријавиле во стечајната постапка во законскиот рок од 15 
дена, согласно решението за отворање на стечајната постапка и кои не се 
опфатени во табелата (шемата) за утврдени и оспорени побарувања и решението 
на стечајниот судија Ст.бр.111/17 од 07.02.2018 година кои се наоѓаат во списите 
на предметот Ст.111/17 на Основниот Суд Велес. 

Трети лица кои имаат побарувања спрема Должникот, а кои не ги пријавиле во 
стечајната постапка или не се утврдени од страна на стечајниот управник и 
потврдени со решението за утврдени и оспорени побарувања немаат правен основ 
да го наплатат своето побарување од Е. И. ДОО К.. Е. И. ДОО К. не е ниту 
пасивно легитимиран да стапи во парниците кои биле поведени спрема 
Должникот од страна на трети лица кои своите побарувања не ги пријавиле во 
стечајната постапка и не биле евидентирани во табелата (шемата) на утврдени и 
оспорени побарувања и решението на стечајниот судија Ст. бр. 111/17 од 
07.02.2018 година.

Е. И. ДОО К. ќе биде солидарно одговорен со Н. Ф. ДООЕЛ К. во случај ова 
друштво да не ги исполни обврските преземени со овој план за реорганизација.

РЕДОСЛЕД НА НАМИРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ВО СТЕЧАЈНАТА 
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ПОСТАПКА

Редоследот на исплатата на обврските на Должникот настанати пред отворање на 
стечајната постапка е следен:

- исплата на трошоците на стечајната постапка и обврски на стечајна маса; 

- исплата на побарување на сите необезбедени стечајни доверители од прв 
ред во повисокиот исплатен ред (приоритетни стечајни доверители);

- намирување на побарувањата на обезбедениот (разлачен) доверител;

- исплата на побарувањата на сите утврдени необезбедени (стечајни) 
доверители- повисок исплатен ред.

Со планот за реорганизација не се предвидува исплата на побарувањата на 
пониско рангираните доверители. 

НАЧИН И ДИНАМИКА НА ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТЕЧАЈНАТА 
ПОСТАПКА И ДОВЕРИТЕЛИТЕ НА СТЕЧАЈНА МАСА

Е. И. ДОО К. презема обврска да ги исплати трошоците на стечајната 
постапка и обврските на стечајна маса согласно овој план за реорганизација на 
следниот начин: 

Висината на трошоците на стечајната постапка како и обврските на стечајната 
маса кои се предмет на исплата ќе се утврдат врз основа на решение донесено од 
Основниот суд Велес пред донесувањето на решението за одобрување на планот 
за реорганизација.

Трошоците на стечајната постапка, како и побарувањата на доверителите на 
стечајната маса кои настанале заклучно со денот на правосилноста на решението 
за одобрување на планот за реорганизација, ќе ги исплати во рок од 90 дена по 
правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација.

Е. И. ДОО К., врз основа на овој план за реорганизација презема обврска да 
исплати 50% од наградата на стечајниот управник утврдена со решение на 
Основниот суд Велес донесено пред правосилноста на решението за одобрување 
на планот за реорганизација.

Паричните исплати кои треба да се извршат по основ на трошоци во постапката и 
награда на стечајниот управник согласно овој план за реорганизација, Е. И. ДОО 
К. ќе ги изврши на сметката на стечајниот управник на Должникот. 

ИСПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА СТЕЧАЈНИТЕ ДОВЕРИТЕЛИ ОД ПРВ 
РЕД НА ПОВИСОКИОТ ИСПЛАТЕН РЕД - ДОВЕРИТЕЛИ СО ПРИОРИТЕТНО 
ПРАВО

Во овој исплатен ред спаѓаат побарувањата на доверителите со приоритетно право 
во износ од 100%, согласно Решението Ст.бр.111/17 од 07.02.2018 година кое се 
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наоѓа во списите на предметот Ст.111/17 на Основниот Суд Велес.

Исплатата на приоритетните доверители ќе биде извршена во рок од 90 дена од 
правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација.

Паричните исплати кои треба да се извршат на стечајните доверители од прв ред 
на повисокиот исплатен ред согласно овој план за реорганизација, Е. И. ДОО К. ќе 
ги изврши на сметката на стечајниот управник на Должникот, кој ќе ги 
распредели согласно табелата (шемата) на утврдени побарувања која ќе биде 
важечка на денот на донесување на одлуката на собранието на доверители за 
прифаќање на овој план за реорганизација. 

НАМИРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ОБЕЗБЕДЕНИОТ (РАЗЛАЧЕН) 
ДОВЕРИТЕЛ 

Е. И. ДООЕЛ К. презема обврска да го исплати утврденото парично побарување 
на обезбедениот доверител кој има утврдено разлачно право на недвижниот и 
подвижниот имот на Должникот во висина од 90% од утврденото побарување кое 
што изнесува 2,020,815,353.00 денари, со стекнување на удел во Е. И. ДООЕЛ К., 
во рок од најмногу 90 дена од правосилноста на решението за одобрување на 
планот за реорганизација.

ИСПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ОД ПОВИСОК 
ИСПЛАТЕН РЕД - НЕОБЕЗБЕДЕНИ (СТЕЧАЈНИ) ДОВЕРИTEЛИ 

Е. И. ДОО К. презема обврска да им ги исплати побарувањата на стечајните 
доверители со побарувања утврдени во стечајната постапка во износ еднаков на 
15% од побарувањата утврдени во корегираната табела (шема) на утврдени и 
оспорени побарувања и во Решение за утврдени и оспорени побарувања 
Ст.бр.111/17 од 07 Февруари 2018 на Основниот Суд Велес (во списите на 
предметот), кои се наведени во Прилог бр.3 на овој План за Реорганизација . Е. И. 
ДОО К., пред исплатата на утврденото побарување на необезбедениот доверител, 
ќе ги компензира (нетира) побарувањата на Н. Ф. ДООЕЛ К. со утврдените 
побарувања на таквите доверители врз основа на овој план за реорганизација, 
доколку се исполнети законските услови за таква компензација.

Доколку било кој од доверителите да се согласи со отпис или одложување на 
исплатата на неговото побарување и за тоа писмено го извести Е. И. ДОО К., се 
смета дека тоа побарување е намирено.

Во случај на компензирање, отпис или одложување на исплатата, износот на 
средства за намирување на стечајните доверители кој се уплаќа на стечајниот 
управник се намалува за износот на побарувањето на тие доверителите чии 
побарувања се компензирани, отпишани или одложени. 

По предвидената исплата на побарувањата на стечајните доверители кои ги 
пријавиле побарувањата на начин и во процент предвидени во овој содржински 
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дел од планот за реорганизација, се смета дека Е. И. ДОО К. ги исполнил своите 
обврски спрема стечајните доверители и обврските преземени во содржинскиот 
дел на планот за реорганизација и овие побарувања се целосно намирени. 

Исплатата на необезбедените стечајни доверители со утврдени побарувања ќе 
биде извршена во рок од 90 дена од правосилноста на решението за одобрување 
на планот за реорганизација донесено од Основниот суд Велес. 

Паричните исплати кои треба да се извршат на стечајните доверители со утврдени 
побарувања согласно овој план за реорганизација, Е. И. ДОО К. ќе ги изврши на 
сметката на стечајниот управник на Должникот, кој ќе ги распредели согласно 
табелата (шемата) на утврдени побарувања која ќе биде важечка на денот на 
донесување на одлуката на собранието на доверители за прифаќање на овој план 
за реорганизација. 

Прилог: Корегирана табела (шема) на утврдени и оспорени побарувања (во 
списите на предметот)

Прилог: Решение за утврдени и оспорени побарувања Ст.бр. 111/17 од 
07.02.2018 година донесено од Основниот суд Велес – Велес (во списите на 
предметот)

НОВОФОРМИРАНОТО ТРГОВСКО ДРУШТВО Н. Ф. ДООЕЛ К.

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе биде основано од доверителот Е. ДООЕЛ С. во форма на 
друштво со ограничена одговорност согласно одредбите од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија" број 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), а во врска со одредбите од 
Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија" број 34/2006, 
126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15). На ова друштво ќе 
се пренесе дел од имотот на Должникот опишан во овој план за реорганизација.

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе биде со следните белези:

Име: Трговско друштво за управувачки дејности, трговија и услуги Н. Ф. 
ДООЕЛ К.

Седиште: ул. Т. в. бр. 86, 1430 К., Р. М. 

Претежна дејност: 70.10 Управувачки дејности

Форма: Друштво со ограничена одговорност основано од еден содружник 

Застапници по закон: - Г. К. со ЕМБГ ... со адреса на живеење ул. Б. К. бр. 3-
18 К. Р. М. 

- А. Ц. со бр. на пасош ... со адреса на живеење С. С. 232, В., 38221 В. Р. Г. 

Содружници: Стечајниот доверител Друштво за управувачки дејности Е. ДООЕЛ 
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С. во натамошниот текст Е. ДООЕЛ со седиште во С. и адреса на ул. О. Н. бр. 98, 
1000 С., со ЕМБС ... и ЕДБ ..., со удел од 310,000.00 денари, со паричен влог.

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА Н. Ф. ДООЕЛ К.

Организационата поставеност ќе биде определена со актот на основање.

ВРАБОТЕНИ НА Н. Ф. ДООЕЛ К.

По правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација, 
новоформираното друштво ќе може да склучи договори за вработување со 
динамика согласно потребите за вршење на дејноста. 

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе користи услуги од надворешни соработници, во земјата и 
странство, заради вршење на наплатата на побарувањата преземени од 
Должникот, со цел зголемување на имотот и овозможување на повисок процент 
на намирување на необезбедените стечајни доверители.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА Н. Ф. ДООЕЛ К.

Органите на управување ќе бидат регулирани со актот на основање на друштвото.

ИМОТ И ПРАВА КОИ ГИ СТЕКНУВА НОВОФОРМИРАНОТО ДРУШТВО Н. 
Ф. ДООЕЛ К. ВРЗ ОСНОВА НА СОДРЖИНСКИОТ ДЕЛ ОД ПЛАНОТ ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА

Н. Ф.ДООЕЛ К. веднаш по правосилноста на решението за одобрување на планот 
за реорганизација ќе ги стекне следните права, кои се конечни и обврзувачки за 
другите учесници во постапката, било кои трети правни и физички лица и 
државни органи: 

Побарувањата кои ги има Должникот спрема трети лица;

Право на наплата на побарувањата;

уделите во друштвата во кои Должникот има удели, и тоа во: 

- F. K. K.K., L. 7, R. 28 N.i, P. Ish, ISP Bank, kati i 2. со број на субјект 
K31528170S

- F. I. SHPK Korce Kor?e RR. KORCE- BILISHT, со број на субјект 
K44306001A

Пренесувањето на побарувањата кои ги има Должникот кон своите должници ќе 
се изврши на начин што стечајниот управник ќе му ја предаде целокупната 
писмена документација за побарувањата на овластеното лице Н. Ф. ДООЕЛ К.. 
Покрај тоа стечајниот управник ќе ги предаде и списите по предметите за кои се 
водат парници пред надлежен суд или арбитража за наплата на побарувањата 
наведени погоре. За предавањето на предметите и целокупната писмена 
документација ќе биде составен и потпишан записник за примопредавање. 
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Правна последица на правосилното решение за одобрување на планот за 
реорганизација донесено од судот е процесноправна сукцесија на страната на 
Должникот. Имено, на местото на Должникот како тужител или како тужен 
стапува Н. Ф. ДООЕЛ К., на кого преоѓаат сите права и обврски предвидени во 
содржинскиот дел на планот за реорганизација. Во случај ако се води парница, во 
која Должникот е тужител Н. Ф. ДООЕЛ К. со поднесок го известува судот за 
промените на страната на тужителот. 

По правосилноста на решението за одобрување на планот донесено од судот, Н. 
Ф. ДООЕЛ К.ќе биде овластен да ги преземе правните дејствија потребни да се 
изврши запишување на новоформираното друштво како содружник пред 
надлежните органи каде што е извршен уписот.

НАПЛАТА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА 

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе ги преземе сите спорови кои се водат против стечајната маса 
односно Должникот.

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе презема низа на мерки потребни за наплата на побарувања, 
вклучувајќи ангажмани на правни и финансиски советници, локални и 
меѓународни адвокати и/или адвокатски друштва, покренување на судски 
постапки, постапки за наплата, порамнување, спогодби, извршни постапки и сл. . 

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе поведува нови парници, односно ќе ги продолжи парниците 
кои се водат од страна на Должникот заради наплата на овие побарувања кои биле 
поведени пред отворањето на стечајната постапка и кои ги преземал стечајниот 
управник како правна последица од отворање на стечајната постапка, или кои се 
поведени од страна на стечајниот управник.

Табела 25 

Преглед на побарувања  на Должникот кои  влегле во стечајната маса 

Реден број ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ / 

  во МКД  во ЕУР  во УСД 

1. C. M. FZE - - 18.245.364

2. F. - 653.250 6.480.866

3. Н. Л. 84.554.044 - -

4. G. - - 231.797

5. C. R. - - 214.982

6. Н. И. 8.796.918 - -

7. Н. Р. 1.888.124 - -
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8. B. G. - - 9.887

9. И. С. 393.106 - -

10. B. R. - - 6.863

11. Н. П. 315.781 - -

12. К. Т. 302.659 - -

13. С. С. 178.620 - -

14. C. M. - - 1.797

15. В. 85.595 - -

16. Д. на Н. 3.428 - -

17. O. SA - 62 -

18. А.-М. 97 102.652 - -

19. MMD M.S. L. - 30 -

20. R. SA - 566 -

21. П. П. 82.657 - -

22. Р.-К. 37.520 - -

23. S. FZE - 855 -

24. Е. Ш. 209.042 - -

25. F. S. - 35 -

26. UM I. L. - 11.370 -

27. М. 73.525 - -

28. У. Г. 7.039 - -

29. F. K. 628

Вкупно Побарувања од Купувачи 97.030.710 666.168 25.192.184

Од анализата на сите побарувања на Должникот согласно извештајот за 
економско-финансиска состојба подготвен од стечајниот управник, произлегува 
дека се застарени побарувања кон единствениот акционер К. Р. во износ од 
17.775.227,04 Евра, Ф. К. во износ од 812.163,46 Евра и Н.И. во износ од 22.361,91 
Евра, или вкупно побарувања кои не се наплатени, а кои произлегуваат од 
должничко доверителски односи со поврзани друштва, изнесуваат 18.609.752,42 
Евра главен долг.
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Според анализата   извршена од страна на стечајниот управник произлегува дека 
Н. Ф. ДООЕЛ К. по основ на ненаплатени побарувања од должниците на 
Должникот ќе има можност да бара наплата на 1,440,885,512.57 денари, без оглед 
дали се тие наплативи или не. 

ОБВРСКИ КОИ ГИ ПРЕЗЕМА ТРГОВСКО ДРУШТВО Н. Ф. ДООЕЛ К.

Н. Ф. ДООЕЛ К.ќе намири:

- 15% од сите оспорени побарувања на необезбедените доверители кои може 
да бидат утврдени во судски постапки по нивното оспорување, во рок од 90 дена 
од правосилноста на судската одлука со која се утврдува таквото побарување, со 
тоа што прво ќе се компензираат побарувањата на Н. Ф. ДООЕЛ К. со утврдените 
побарувања на таквите доверители во согласност со овој план за реорганизација, 
по што ќе следи парична исплата доколку нема побарувања кон доверителот или 
доколку износот по таквата компензација е сеуште во корист на доверителот;

- сите трошоци во врска со судските постапки на Н. Ф. ДООЕЛ К.;

- наградата и трошоците на стечајниот управник во врска со спроведување 
на надзорот над спроведувањето на планот за реорганизација во период помеѓу 
датумот на правосилноста на одлуката за прифаќање и одобрување на планот за 
реорганизација и датумот на донесување на одлука за престанување на надзорот 
во износ утврден во решение на Основниот суд во Велес пред престанок на 
надзорот над спроведување на планот за реорганизација.

- половина од износот на наградата на стечајниот управник утврдена со 
решение на Основниот суд Велес донесено пред правосилноста на решението за 
одобрување на планот за реорганизација, веднаш по донесување на решението за 
укинување на надзорот на спроведување на планот. 

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе биде солидарно одговорен со Е. И. ДОО К. во случај ова 
друштво да не ги исполни обврските преземени со овој план за реорганизација. 

ПРАВА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО СЛУЧАЈ Е. И. ДОО К. и Н. Ф. ДООЕЛ К. ВО 
ЗНАЧИТЕЛНА МЕРА НЕ ГО ИСПОЛНУВААТ ПЛАНОТ ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА

Е. И. ДОО К. и Н. Ф. ДООЕЛ К. кои согласно одредбите од содржинскиот 
дел на планот за реорганизација преземаат обврска да ги исплатат побарувањата 
на обезбедените и необезбедените доверители, вклучувајќи ги и трошоците на 
стечајната постапка и обврските на стечајната маса, се должни да ги исполнат 
своите обврски во роковите предвидени во содржинскиот дел на планот за 
реорганизација.

Се смета дека Е. И. ДОО К. го исполнил планот за реорганизација доколку 
во рок од 90 дена ги исполни преземените обврски опишани во содржинскиот дел 
на планот за реорганизација. 

Се смета дека Н. Ф. ДООЕЛ К. значително не ги исполнува обврските 
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согласно содржинскиот дел од планот за реорганизација доколку не исплати 
пристигнато побарување на доверителот врз основа на правосилна пресуда во 
рокот предвиден во овој план за реорганизација. Во таков случај, Е. И. ДОО К. ќе 
ги обезбеди средствата за намирување на овие доверители.

Компензираните побарувања се сметаат за намирени. 

ПОСТАПКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА

Се смета дека планот за реорганизација е усвоен ако е прифатен со просто 
мнозинство од вкупниот износ на побарувањата од доверителите присутни на 
собранието и добил просто мнозинство во трите групи на доверители.

ГРУПИРАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ 

Со оглед на тоа што со планот за реорганизација се опфатени правата на 
доверителите со право на одвоено намирување, (обезбедени доверители) како и 
доверителите со приоритетно право на намирување, гласањето по планот за 
реорганизација ќе се одвива во три групи на доверители: 

во прва група на доверители спаѓаат необезбедени стечајни доверители со 
побарувања од прв ред од повисокиот исплатен ред приоритени доверители; 

во втора група на доверители спаѓаат необезбедени стечајни доверители со 
утврдените побарувања од повисок ред;

во третата група спаѓаат обезбедените доверителите со право на одвоено 
намирување од предмет или право – разлачните доверители.

Гласачките права се утврдуваат на начин утврден во член 48 од Законот за стечај.

ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

По прифаќањето на планот за реорганизација од страна на доверителите, 
предложениот план за реорганизација треба да биде одобрен од страна на 
стечајниот судија. 

Решението со кое се одобрува планот за реорганизација го содржи спроведбениот 
дел од планот што доверителите го прифатиле.

По заклучувањето на собранието за расправа и за гласање по предложениот план 
за реорганизација, стечајниот судија ќе донесе решение со кое го одобрува или го 
одбива предложениот план, најдоцна во рок од три дена. Решението се доставува 
до стечајниот управник, до должникот и до стечајните доверители.

ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

Правосилното судско решение со кое се одобрува планот за реорганизација е 
извршна исправа. 

Лицето овластено со планот за реорганизација за извршување на планот врз 
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основа на правосилното решение со кое се усвојува планот за реорганизација има 
право и обврска да го спроведува планот и обврска да поднесе барање за упис во 
трговскиот регистар. 

Изјавата дадена од Г. С. О. Лтд дека се согласува да изврши пренесување на 
своето побарување во влог во Е. И. ДОО К. станува извршна. 

По правосилноста на судското решение со кое се одобрува предложениот план за 
реорганизација, одредбите од содржинскиот дел на планот стануваат 
задолжителни за сите учесници. 

НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НАД 
ТРГОВСКО ДРУШТВО Н. Ф. ДООЕЛ К.

Се работи за спроведување на посебна постапка чија цел е заштита на интересите 
на необезбедените стечајни доверители кои се со оспорени побарувања во текот 
на стечајната постапка и кои се опфатени со планот за реорганизација. 

Основната причина поради која се предвидува надзор врз спроведување на планот 
за реорганизација е поради заштита на необезбедените стечајни доверители кои 
имаат оспорени побарувања и кои се стекнале со право на намирување на 
утврдените побарувања врз основа на правосилна пресуда по правосилноста на 
решението за одобрување на планот за реорганизација. 

Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе биде должно да му овозможи на стечајниот управник 
непречен пристап во деловните простории и да му ја обезбеди целокупната 
писмена документација за непречено вршење на надзорот на спроведување на 
планот за реорганизација во делот на водењето на парниците и наплатата на 
побарувањата на доверителите кои се упатени на парница или против кои 
стечајниот управник е упатен на парница.

СУБЈЕКТ НАДЛЕЖЕН ДА ВРШИ НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

Субјект овластен да го врши надзорот врз спроведување на планот за 
реорганизација е стечајниот управник. 

Стечајниот управник го врши надзорот над спроведување на планот за 
реорганизација на начин што ќе утврди дали Н. Ф. ДООЕЛ К. ги исплаќа 
доверителите во роковите и начин утврден во содржинскиот дел на планот за 
реорганизација, при што стечајниот управник е овластен да побара, во секое 
време, извештај за намирувањето на доверителите кои Е. И. ДОО К. презел 
обврска да ги намири со овој план за реорганизација, со презентација на 
соодветни докази.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАДЗОРОТ 

Надзорот кај Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе трае три години сметано од денот на 
заклучувањето на стечајната постапка над Должникот, доколку во овој рок не 
било побарано отворање на нова стечајна постапка.
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Со надзорот периодично ќе се врши контрола на напредокот со наплатата на 
побарувањата, исходот од судските постапки поврзани со побарувањата оспорени 
во стечајната постапка на Должникот и исплатите согласно планот за 
реорганизација.

Надзорот може да престане и пред истекот на рокот од три години доколку Н. Ф. 
ДООЕЛ К. ги исполни обврските преземени со овој план за реорганизација спрема 
доверителите со оспорени побарувања односно кои не успеале во спорот кој го 
покренале за утврдување на нивното побарување. 

Решението за укинување на надзорот го носи стечајниот судија врз основа на 
писмен извештај поднесен од страна на стечајниот управник. 

Се определува награда за надзорот над спроведување на планот за реорганизација 
во износ од 45.000,00 денари месечно, зголемен за применливото ДДВ.

Наградата за надзорот ја сноси Н. Ф. ДООЕЛ К.. 

ПРЕДМЕТ НА НАДЗОРОТ 

Стечајниот управник ќе го врши надзорот на спроведувањето на планот за 
реорганизација во Н. Ф. ДООЕЛ К. согласно програма, која ќе опфати:

дефинирање на текот и динамиката за вршење надзор над извршување планот за 
реорганизација кој се однесува на наплатата на побарувањата и исплатата на 
побарувањата на доверителите со оспорени побарувања, со увид во списите кои се 
наоѓаат кај Н. Ф. ДООЕЛ К., вклучувајќи ги извештаите на надворешните 
соработници ангажирани за наплата на побарувањата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СТЕЧАЈНИОТ СУДИЈА И ДОВЕРИТЕЛИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДЗОРОТ 

Стечајниот управник за сите утврдени факти при надзорот ќе го извести Одборот 
на доверители и судот. 

Кога стечајниот управник ќе утврди дека настапила околност која се одразила 
негативно на наплата на побарувањата на оспорените доверители, без одлагање ги 
опоменува органите на управување Н. Ф. ДООЕЛ К. за таквите околности и го 
информира за работите кои по тој повод има намера да ги превземе. 

Доколку утврди дека и по упатената опомена до органите на управување, планот 
за реорганизација кој се однесува на Н. Ф. ДООЕЛ К. не се спроведува, стечајниот 
управник го известува одборот на доверители, односно доверителите, за 
потребата за поднесување на барање за повикување на исполнување на 
солидарната обврска од Е. И. ДОО К..

Стечајниот управник на стечајниот судија покрај извештајот за работата на 
субјектот во реорганизација, ја доставува и динамиката на намирување на 
побарувањата на доверителите со оспорени побарувања утврдена со планот за 
реорганизација, освен ако стечајниот судија со своја одлука не утврди поинаква 
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динамика за доставување на овие извештаи.

Стечајниот управник го информира стечајниот судија за утврдените негативни 
околности кои доведуваат до отстапување од усвоениот план за реорганизација.

Прилог 3

СПИСОК НА ПРИОРИТЕТНИ СТЕЧАЈНИ ДОВЕРИТЕЛИ НА Ф. И. АД - во 
стечај

Назив на Доверителот Адреса и Седиште  Утврден Износ
(МКД)  Износ за исплата
(МКД) 

Е. ДООЕЛ С. ул. О. Н. бр. 96 С.
EМБС... 43.859.169,00 43.859.169,00

А. Д. М. ул. О. Н. 188/2-16, С.
ЕМБГ... 127.175,00 127.175,00

А. К. Б. с. В., К.
ЕМБГ... 50.018,00 50.018,00

А. Т. З. ул. П. Т. бр.53, К.
ЕМБГ... 25.899,00 25.899,00

А. М. С.   ул. 5 бр.10, Ј., С.
ЕМБГ... 52.016,00 52.016,00

Б. Н. Л. ул.Д. А. Г. бр.28, К.
ЕМБГ... 26.067,00 26.067,00

Д.С. Д.   ул. Л. бр.11/3, У., К. област, У.
ЕМБГ... 88.585,00 88.585,00

Ф. М. Д. с. В.
ЕМБГ... 24.146,00 24.146,00

М.. Ш.  Т., У.; ЕМБГ... 38.675,00 38.675,00

М. Р. ул. Б. Х. Т. бр.30, К.
ЕМБГ... 9.175,00 9.175,00

П. М. Д.   ул. И.. бр.9, Р.; ЕМБГ... 27.833,00 27.833,00

С. З. Д. ул. Г. П. бр.14, К.
ЕМБГ.26.249,00 26.249,00

Т. С. К. с. Р., В.; ЕМБГ... 40.574,00 40.574,00

вкупно  44.395.581,00          44.395.581,00
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Прилог 4

СПИСОК НА СТЕЧАЈНИ ДОВЕРИТЕЛИ НА Ф. И. АД - во стечај

Назив на Доверителот Адреса и Седиште Пријавено Вкупен Износ (МКД)  
Утврден Износ
(МКД)  Износ за исплата
(МКД) 

К. Л.  М. ДООЕЛ ул. Б. бр. 61 Ш.                                 79.937,00                          
79.937,00      
11.990,55

Г. В. ДООЕЛ ул. 24 бр. 39 И. - С. 66.597,00      58.307,00      8.746,05

Б.-Е. И. ДООЕЛ С. ул. И. Ш. бр. 92 С.                                12.215,00                          
12.215,00      
1.832,25

П. П. с. П.                           67.893.402,00                        781.758,00      
117.263,7

У. А. ДООЕЛ К. ул. С. бр. 54 К.                                44.786,00                          
44.786,00      
6.717,9

АД В. НА РМул. И.. бр. 26 К.                             1.179.388,00                      
1.179.388,00      
176.908,2

Л. ГАС Б. ДООЕЛ С. ул. О. Н. бр. 190/3/2-10 С.                               
800.627,00                        800.627,00      
120.094,05

Е. ДОО експорт - импорт С.ул. Ј. Г. бр. 31б С.                           91.984.542,00                    
91.984.542,00      
13.797.681,3

Х. ДОО ул. Л. П. Т. бб С.                               170.378,00                        
170.378,00      
25.556,7

Р. К. С. бул. 3та М. б. бр. 54 С.                             1.037.144,00                      
1.037.144,00      
155.571,6

Н. Л. ДООЕЛ К. Населено место без уличен систем В.                         
265.687.340,00                  226.178.805,00      
33.926.820,75



«ТСЖ-1795/18»

44

М. Д. ул. М. А. Ч. бр. 15 С.                              292.492,00                        
292.492,00      
43.873,8

С. П. ДОО ул. 112 бр. 6 К.                              82.588,00                          
82.588,00      
12.388,2

Ц. У. АД ул. Б. Т. бр. 94 С.                             3.800.901,00                      
3.557.955,00      
533.693,25

Е. АКЦ. ТРГ. ИНД. Д. ул. А. Ј. бр.19300 А. Г.                             
6.959.444,00                      6.959.444,00      
1.043.916,6

ДХЛ Е. И ДХЛ Ф. М. ул. 32 бр. 5 И. - С.                               412.366,00                        
412.366,00      
61.854,9

А. Х. К. Г. ул. Г. п. бр.3/2-9 А. И.                                 86.391,00                          
86.391,00      
12.958,65

А.Х. К. И. ЛТД ул. К. Б. П. К. Д. - О. к.                             1.160.013,00                      
1.160.013,00      
174.001,95

А. Г. Б. ул. Б. Р. бр. 35 Б. - Б.                            7.065.193,00                      
1.476.000,00      
221.400,00

ЕВН М. ОДДЕЛ ПРАВО ул. 11 О. бр. 9 С.                                 22.251,00                          
22.251,00      
3.337,65

ЕВН М. Е. ул. 11 О. бр. 9 С.                               203.804,00                        
203.804,00      
30.570,6

М. Т. ул. Кеј 13ти Н. бр. 6 - С.                               545.726,00                        
545.726,00      
81.858,9

М. ЗА Е. ул. Ј. Г. бр. 15 С.                               416.169,00                        
416.169,00      
62.425,35

Е. К. АС ул. Ф. бр. 100 К. - Н.                             1.872.490,00                      
1.872.490,00      
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280.873,5

С. - 21 ДООЕЛ ул. И.бр. 50 К.                                 15.965,00                          
15.965,00      
2.394,75

Е. Н. ДООЕЛ ул. О. Н. бр. 96 - С.   1.298.438.035 194.765.705,3

  ВКУПНО : 451.892.149,00 1.637.869.576,00   245.680.436,45

Правосилното судско решение со кое се одобрува планот за реорганизација 
е извршна исправа. Лицето овластено со планот за реорганизација за извршување 
на планот врз основа на правосилното решение со кое се усвојува планот за 
реорганизација има право и обврска да го спроведува планот и обврска да поднесе 
барање за упис во трговскиот регистар, во други регистри и во други јавни 
регистри односно јавни книги, во Централниот депозитар за хартии од вредност, 
во Комисијата за хартии од вредност и во други организации и органи, ако е 
определено со посебен пропис. 

По правосилноста на судското решение со кое се одобрува предложениот 
план за реорганизација, одредбите од содржинскиот дел на планот стануваат 
задолжителни за сите учесници. Изјавите дадени според член 224 ст.2, ст.3 и ст.4 
од законот за стечај стануваат извршни. 

По правосилноста на решението, одредбите од спроведебениот 
(содржинскиот дел) се применуваат и на сите кои на кој било начин се вклучени 
во планот за реорганизација а врз кои се темели создавањето, измената, преносот, 
органичувањето или пренесувањето на правата врз предметите или правата или 
преносот на акциите или уделите и на лицата кои не ги пријавиле своите 
побарувања како и на учесниците кои гласале против предложениот план за 
реорганизација.

Незадоволен од вака донесената одлука останал доверителот А. од Б.  кој 
во навремен рок вложил жалба преку полномошници адвокат Ана Тошиќ и 
адвокат Ивица Јевтиќ од С. од адвокатско друштво ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ од С. и од 
адвокат Бранко Колев од Кавадарци,оспорувајќи ја истата поради суштествени 
повреди на стечајната постапка и погрешна примена на материјалното право, со 
предлог жалбата да се усвои, обжаленото решение да се укине и предметот да се 
врати пред првостепениот суд на повторно одлучување или истото да се преиначи 
во смисла на жалбени наводи.

Незадоволен од вака донесената одлука останал доверителот К. М. ФЗЕ од 
Д. во слободна економска зона, кој во навремен рок вложил жалба преку 
полномошник Адвокатско друштво Наумов, Менкиноски и партнери од С., 
оспорувајќи ја истата поради суштествени повреди на стечајната постапка и 
погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се усвои, 
обжаленото решение да се укине и предметот да се врати пред првостепениот суд 
на повторно одлучување или истото да се преиначи во смисла на жалбени наводи.



«ТСЖ-1795/18»

46

Незадоволен од вака донесената одлука останал доверителот Јавно 
друштво за ограничена одговорност К. Р. од Х., кој во навремен рок вложил жалба 
преку полномошник адвокат Тони Менкиноски од адвокатско друштво 
НАУМОВ, МЕНКИНОСКИ И ПАРТНЕРИ од С., оспорувајќи ја истата поради 
суштествени повреди на стечајната постапка и погрешна примена на 
материјалното право, со предлог жалбата да се усвои, обжаленото решение да се 
укине и предметот да се врати пред првостепениот суд на повторно постапување и 
одлучување .

Незадоволен од вака донесената одлука останал доверителот Друштво за 
транспорт и услуги ДХЛ Е. М. ДООЕЛ С., кој во навремен рок вложил жалба 
преку полномошник Пандора Кимова адвокат од С., оспорувајќи ја истата поради 
суштествени повреди на стечајната постапка, погрешно утврдена фактичка 
состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се 
усвои, обжаленото решение да се укине и предметот да се врати пред 
првостепениот суд на повторно одлучување .

Одговор на жалба не е поднесен.

Апелациониот суд Скопје, по проучување на списите во предметот, 

побиваната одлука, како и по оценка на жалбените наводи, најде:

Жалбата е основана.

Овој суд го испитуваше обжаленото решение во поглед на суштествени 

повреди на одредбите на парничната постапка и во поглед на примената на 

материјалното право, при што најде дека во случајов се сторени суштествени 

повреди на одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.14 од ЗПП.

Основано во жалбите се укажува на сторени суштествени повреди на 

одредбите на стечајната постапка содржани во Законот за стечај.

Првостепениот суд, согласно одредбите од Законот за стечај, во 

обжаленото решение не дава образложени причини за прифаќањето или 

одбивањето на планот за реорганизација, односно дали истиот ги содржи сите 

законски елементи, дали е во согласност со одредбите од Законот за стечај,  

впрочем самото решение, освен констатација за текот на гласањето, не содржи 

ниту еден друг податок, што го прави обжаленото решение неподобно за оцена.

Согласно чл.236 од Законот за стечај, стечајниот судија по службена 
должност нема да го одобри предложениот план за реорганизација, ако:1) во 
основа не биле почитувани одредбите што ја регулираат содржината на планот за 
реорганизација и постапката за неговото донесување, како и одредбите што го 
регулираат прифаќањето на планот од страна на доверителите и од страна на 
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должникот, а соодветните недостатоци не можат да се отстранат; и 6) планот не е 
подготвен во согласност со овој закон.

Видно од списите на предметот неспорно се констатира дека Собранието 
за расправање и гласање по Планот за реорганизација од ден 20.06.2018 година, 
било одложено за ден 04.07.2018 година, со оглед дека предлагачот на Планот за 
реорганизација предложил дополнување на Планот за реорганизација, по што 
стечајниот судија го задолжил да изработи пречистен текст на Планот за 
реорганизација и истиот, во определен рок да го достави во списите на стечајното 
досие кое се води под деловоден број СТ.111/17 пред Основниот суд Велес.

Следствено, на одложеното Собрание за расправа и гласање одржано на 
ден 04.07.2018 година, стечајниот судија, не отворил расправа по пречистениот 
текст на Планот за реорганизација, со што го оневозможил законското право на 
расправа на стечајните доверители по пречистениот текст на Планот за 
реорганизација, што е спротивно на член 228 од Законот за стечај. Стечајниот 
судија без расправа, продолжил со утврдување на гласачките права и гласање по 
однос на пречистениот текст на Планот за реорганизација, видно од Записникот за 
одржано Собрание од 04.07.2018 година.

Пречистениот текст на Планот за реорганизација е спротивен на членот 
219 од Законот за стечај, имајќи предвид дека истиот не ги содржи сите 
задолжителни елементи на законски предвидената содржина на Спроведбениот 
дел од истиот. Оттука, при изготвување на истиот, не биле испочитувани сите 
одредби од содржината на Планот за реорганизација, кои одредби се предвидени 
во законот.

Во точката насловена како Средства потребни за реализација на планот за 
реорганизација (страна 2 од решението), судот ги споменува трошоците и 
инвестициите кои лично ги имал разлачниот доверител при сопствениот откуп на 
побарувања, како средства од кои ќе се реализира планот за реорганизација. 
Според тоа се работи за веќе  потрошени парични средства, кои не можат да се 
употребат понатаму како средства за реализација на планот за реорганизација. Во 
планот за реорганизација, во смисла на чл.219 ст.1 т.1 од ЗС, не е наведена 
прецизно висината на паричните износи и имотот кој ќе служи за намирување на 
побарувањата на доверителите во определениот процент, па во оваа смисла иако 
во планот е предвидено дека обврските  за намирување ги превзема доверителот 
Е. ДООЕЛ С. и неговиот основач, според советот на овој суд предлагачот треба да 
наведе со кој имот располага и одговара или исплатата ќе ја изврши од 
очекуваниот прилив на средства од продолжување на деловниот потфат на 
должникот, предвиден во финасиските проекции за наредниот период.

Пречистениот текст на планот за реорганизација нема Список на членовите 
на Органите за управување и износите за нивниот ангажман, ниту пак Список на 
стручни лица кои ќе бидат ангажирани и износот на наградата за нивниот 
ангажман. На овие недостатоци, укажал и стечајниот управник со писмено 



«ТСЖ-1795/18»

48

изјаснување и истите и со пречистениот текст на планот за реорганизација не биле 
отстранети.

Првостепениот суд не обрнал внимание на членот 219 ст.1 т.4 од Законот 
за стечај, во поглед на органите на управување и на трошоците поврзани со 
управувањето. Во оваа смисла не се наведени членовите на органите на 
управување, ниту пак износот на нивните надоместоци. Исто така не е јасно кои 
лица ќе учествуваат во органите на управување на Е. И. ДОО К.. Органите на 
управување, како што е наведено во планот за реорганизација СТ.111/17 
неизбежно мора да бидат определени со актот на основање на друштвото, но пред 
тоа мора да бидат наведени во планот за реорганизација. Ова нешто се однесува и 
за Трговското друштво за управувачки дејности, трговија и услуги Н. Ф. ДООЕЛ 
К., затоа што судот и за ова друштво не ги предвидел членовите на управување и 
надоместоците за нивната работа.

Согласно членот 219 ст.1 т.4 од Законот за стечај, предлог планот за 
реорганизација СТ.111/17 не содржи список на стручни лица кои ќе бидат 
ангажирани и износот на наградата за нивната работа. Ова е важно од причина 
што ваквите стручни лица не се споменати во планот за реорганизација, па 
следствено на тоа не е јасно дали двете друштва што ќе го преземат 
спроведувањето на планот за реорганизација ќе ангажираат стручни лица за 
спроведување на планот, ниту пак е определено кои би биле тие стручни лица и за 
кој надоместок ќе работат. Исто така предлагачот предвидува дека Трговското 
друштво за управувачки дејности, трговија и услуги Н. Ф. ДООЕЛ К. ќе ангажира 
домашни и странски соработници, но без да предвиди кои ќе бидат тие, изворот 
на средства за нивно ангажирање и потребата за која се ангажираат, што пак 
укажува на уште една повреда на одредбите на стечајната постапка во делот на 
планот за реорганизација. Предлагачот во Планот за реорганизација не ја 
предвидел и организациската поставеност на органите на управување и предвидел 
дека истата ќе ја претстави со актот за основање на друштвата, што е во 
спротивност со законот за стечај.

Согласно чл.223 од Законот за стечај, кога во врска со спроведувањето на 
планот за реорганизација треба да бидат прибавени, изменети, пренесени или 
отуѓени сопственички или други стварни права врз подвижни предмети или врз 
недвижности,содржинскиот дел од планот за реорганизација мора да биде 
придружен со сите потребни правни изјави за волјата на учесниците. Кога планот 
за реорганизација се однесува на недвижности и права врз недвижности, тој мора 
да ги содржи неопходните упатства за сите дејства што треба да бидат преземени 
во врска со регистрацијата на тие права или товари во соодветните јавни книги во 
кои се укнижени правата врз недвижностите. Оваа одредба соодветно ќе се 
применува и кога се работи за права регистрирани во други соодветни регистри.

Обжаленото решение според советот на овој суд е нејасно во 

дефинирањето на правата на недвижниот имот кои со Планот за реорганизација е 

предвидено да се пренесат во сопственост на новиот субјект Е. И. ДОО.. 
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Тргнувајќи од фактот кој имот во конкретниот случај претставува стечајна маса 

со која стечајниот должник располага, според оценка на овој суд, не е јасно дали 

со Планот за реорганизација покрај пренесување и стекнување право на 

сопственост на недвижен имот кој неспорно е евидентиран во јавните книги во 

сопственост на стечајниот должник, новиот субјект треба да се стекне и со право 

на сопственост над недвижен имот над кој Фени има право на користење. 

Наведеното од причина што според содржинскиот дел на планот и тоа како дел од 

изреката од обжаленото решение каде е наведено дека : Е. И. ДОО К. веднаш по 

правосилноста на решението за одобрување на планот за реорганизација ќе ги 

стекне следните права, кои се конечни и обврзувачки за другите учесници во 

постапката, било кои трети правни и физички лица и државни органи, како и 

Право на сопственост и владение на целиот недвижен имот кој е запишан во 

јавните книги на име на Должникот и на имотот кој во моментот на 

изготвувањето на овој план за реорганизација е со незапишани права во јавните 

книги, како и да побара и да изврши упис на правото на сопственост на таквиот 

имот во јавните книги на име на Е. И. ДОО К. и во трговските книги на Е. И. ДОО 

К. како капитал. Доколку биде пронајден нов имот, Е. И. ДОО К. го презема 

правото на сопственост и владение на тој имот врз основа на овој план за 

реорганизација. Имајќи го во предвид наведеното и дека Содржинскиот дел на 

овој план за реорганизација и правосилното решение за негово одобрување од 

судот, претставува извршна исправа врз основа на која Агенцијата за катастар на 

недвижностите треба да изврши укнижување на правото на сопственоста на 

имотот во јавните книги, и тоа на целокупниот недвижен имот, објектите и 

градежно земјиште кои биле во сопственост на Должникот на денот на отворање 

на стечајната постапка, како и на имотот кој е со незапишани права и 

новопронајдениот имот со кој Е. И. ДОО К. ќе се стекне во иднина, со вака 

наведеното не е јасно дали се располага и пренесува во сопственост на новиот 

субјект имот кој е во сопственост на Р.М. или се пренесува правото на користење 

кое неспорно Фени го има евидентирано во јавните книги. Ова особено во услови 

на непостоење на писмена изјава од Државно правобранителство за волјата на РМ 

да го отуѓува овој имот, а при недостиг на било каков податок за евентулано 

поведена постапка за приватизација на имотот кој што се состои од пасишта и 

јавен пат, па не е јасно дали се пренесуваат права на користење на недвижности 

или се овозможува стекнување сопственост на туѓ имот.

Планот за реорганизација во овој дел е неподобен за извршување, па 
првостепениот суд ќе треба да цени дали за целокупниот имот опфатен со планот 
даден во Прегледи со негов опис, се исполнети законските претпоставки за 
стекнување право на сопственост. Првостепениот суд да ги цени пописните 
листови бр.220 и бр.240 кои се однесуваат на незапишани права на повеќе правни 
и физички лица меѓу кои и на стечајниот должник и дали имотот опфатен во 
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истите може да биде предмет на располагање и пренесување во сопственост.

Првостепениот суд во изреката на обжаленото решение на страна 13 
прифатил содржина на Планот дека покрај пописот извршен во текот на 
стечајната постапка на новофрмираното друштво се пренесува и целокупниот 
недвижен имот кој е во фактичко владение на должникот без определување за кои 
КП се работи. По оценка на овој суд ваквата изрека е истотака неспроведлива и 
нејасна, бидејќи недостатсува опис кој имот е во фактичко владение на 
должникот, дали над истиот должникот има право на сопственост или друго право 
и што се пренесува на новиот субјект. Наведеното се однесува и на делот од 
содржината на планот каде е предвидено право на новиот субјект да поведе 
постапки за исселување на правни и физички лица од деловен простор кој 
должникот го владее. Првостепениот суд ќе треба при повторното постапување 
врз основа на дополнување и прецизирање од страна на изготвувачот на планот 
конкретно да наведе за кој деловен простор се однесува овој дел од изреката, 
какви права има должникот над истиот, и какви права се пренесуваат на новиот 
субјект, па оттаму против кои правни и физички лица новиот субјект стекнува 
право да поведе постапки за исселување.

Имајќи го сето ова во предвид, обжаленото решение е нејасно, 
неразбирливо, не содржи доволно образложени причини за решителните факти, 
па како такво не може во целост и со сигурност да се испита и претставува 
неподобен извршен наслов. Видно, од образложението на побиваното решение, 
истото има недостатоци поради кои не може да се испита, односно постои 
противвречност меѓу она што се наведува во образложението на истото и самата 
содржина на Планот за реорганизација, односно содржината на спроведбениот дел 
на изреката на побиваното решение.  

Од овие причини согласно чл.370 ст.1 т.3 од ЗПП, овој суд го укина 
првостепеното решение и донесе одлука како во изреката на ова решение.

При повторното постапување, првостепениот суд ќе треба да ги отстрани 
сторените суштествени повреди на одредбите на стечајната постапка, така што во 
поглед на ефикасноста и економичноста на предложениот план за реорганизација 
да го дополни на погоре наведените укажувања, па потоа да донесе јасна, 
разбирлива и законита одлука, во која ќе бидат испочитувани одредбите што ја 
регулираат содржината на планот за реорганизација, постапката за негово 
донесување, како и постапката за прифаќање на планот од страна на доверителите 
и должникот по однос предложениот план за реорганизација, како и конкретно да 
наведе со посочување на Катастарските парцели над кои се пренесува правото на 
сопственост на недвижен имот врз новиот субјект, над кој имот се пренесуваат 
права на користење, доколку се поведени одредени постапки за приватизација или 
легализација на недвижен имот дали се пренесува правото на новиот субјект да ги 
продолжи тие постапки и да ги стекне правата во име на стечајниот должник, да 
се утврди со сигурност над кој имот стечајниот должник има фактичко владение 
со посочување на КП и дали над истите има право на сопственост или други права 
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кои се пренесуваат на новоформираниот субјект. Сето наведено тргнувајќи од 
фактот кој имот во конкретниот случај претставува стечајна маса со која 
стечсјниот должник располага, бидејќи според оценка на овој суд, од изреката на 
обжаченото решение не е јасно дали со Планот за реорганизација покрај 
пренесување и стекнување право на сопственост на недвижен имот кој неспорно е 
евидентиран во јавните книги во сопственост на стечајниот должник, новиот 
субјект треба да се стекне и со право на сопственост над недвижен имот над кој 
Фени има право на користење. Имајќи го во предвид наведеното и дека 
Содржинскиот дел на овој план за реорганизација и правосилното решение за 
негово одобрување од судот, претставува извршна исправа врз основа на која 
Агенцијата за катастар на недвижностите треба да изврши укнижување на правото 
на сопственоста на имотот во јавните книги, и тоа на целокупниот недвижен имот, 
објектите и градежно земјиште кои биле во сопственост на Должникот на денот 
на отворање на стечајната постапка, како и на имотот кој е со незапишани права и 
новопронајдениот имот со кој Е. И. ДОО К. ќе се стекне во иднина, со вака 
наведеното не е јасно дали се располага и пренесува во сопственост на новиот 
субјект имот кој е во сопственост на Р.М. или се пренесува правото на користење 
кое неспорно Фени го има евидентирано во јавните книги. Ова особено во услови 
на непостоење на писмена изјава од Државно правобранителство за волјата на РМ 
да го отуѓува овој имот, а при недостиг на било каков податок за евентуално 
поведена постапка за приватизација на имотот кој што се состои од пасишта и 
јавен пат, па не е јасно дали се пренесуваат права на користење на недвижности 
или се овозможува стекнување сопственост на туѓ имот. При повторното 
постапување, првостепениот суд по утврдување на околноста дали утврдените 
недостатоци во содржинскиот дел од Планот за реорганизација се отстранливи, во 
смисла на чл.236 ст.1 од Законот за стечај, ќе треба да одржи ново Собрание за 
расправа и гласање по однос на дополнителниот текст на Планот за 
реорганизација и притоа да им го овозможи законското право на расправа на 
стечајните доверители по дополнувањето на Планот за реорганизација, а потоа да 
продолжи со утврдување на гласачките права и гласање по Планот за 
реорганизација. Откако ќе постапи по укажувањата на овој суд, првостепениот 
суд ќе биде во можност да донесе правилна и законита одлука со примена на 
материјално правните прописи.

Апелационен суд Скопје ТСЖ.бр.1795/18 од 01.10.2018 година.

Претседател на советот-судија

Јованка Никодиновска, с.р.


