КУПУВАЊЕ НА ПРЕТРПРИЈАТИЕ ВО СТЕЧАЈ

НАЧИНИ И ПОСТАПКИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ СЕ ВО
СТЕЧАЈ
С огласно Законот за стечај постојат д ве (2) можности за инвестирање во
претпријатија, стечајни д олжници, над кои е отворена стечајна постапка и тоа:
- со прод ажба на претпријатието - д олжник во целост или негов д ел и
- со план за реорганизација на претпријатието - д олжник.
I. Прод ажба на претпријатие - д олжник во стечај (член 170 -а од
Законот за стечај)
С ред ствата на претпријатието - д олжник во стечај можат д а се прод ад ат на три
начини:
1. Со објавување на Јавен оглас, тенд ер со прибирање на понуд и
2. Со јавно над д авање и
3. Со непосред на спогод ба.
Напомена: Прод ажба со непосред на спогод ба е во исклучителни случаи, кога и
после д ве послед ователни спровед ени постапки на јавниот тенд ер не е извршена
прод ажба.
1. Јавен оглас за прод ажба - тенд ер
С течајниот управник на од ред ено претпријатие во стечај објавува јавен оглас тенд ер за прод ажба на сред ствата на претпријатието (тенд ерот може д а бид е и
меѓународ ен).
Основен критериум за избор на ид ен купувач на претпријатие во стечај е
понуд ената цена за сред ствата.
При прод ажбата на претпријатие во стечај нема условувања со зад ржување на
вработените на работа, или со ид ни инвестирања во претпријатието.
Во пракса при прод ажба на претпријатието во стечај, инд ивид уалните сред ства
на претпријатието се д аваат во ед ен пакет (зград и, машини и д руга опрема), така
што не може д а се прод аваат од д елни сред ства на претпријатието
Корисни информации за потенцијалните купувачи на претпријатија во
стечај
С екое заинтересирано лице за купување на претпријатие во стечај треба
претход но д а знае од ред ени информации за сопственоста на земјиштето и
зград ите на претпријатието и евентуалното постоење на хипотеки или д руги
оптоварувања на имотот.
Пожелно е зарад и претход на проверка, претход но д а се консултира правен,
д еловен, финансиски или д аночен советник.
Правото на сопственост на д ржавата над
користење

на

трговските

д руштва

на

земјиштето, како и правото на

опред елена

земјишна

парцела

се

евид ентирани во имотни и посед овни листови изд ад ени од Државниот завод за
геод етски работи - од д еление и премер за секоја ед иница на локалната

самоуправа. Државниот Завод за геод етски работи-од д еление за премер и
катастар вод и ед инствен катастар за секоја катастарска ед иница во Република
Макед онија.
С огласно

со

законод авството

во

Република

Макед онија,

поранешните

претпријатија кои беа во општествена сопственост, беа изград ени на општествено
земјиште.

По

трансформација

на

општествените

претпријатија

во

трговски

д руштва, земјиштето остана во д ржавна сопственост, д од ека трговските д руштва
го зад ржаа правото д а го користат земјиштето за свои активности.
Многу е важно д а се знае д али над имотот на претпријатието д олжник се
регистрирани хипотеки или д руги оптоварувања.
Што треба д а знаете по објавување на Тенд ер за прод ажба на претпријатие во
стечај
Тенд ерот, од носно јавниот оглас за прибирање понуд и за прод ажба се објавува
јавно во најмалку д ва д омашни д невни весници, а по потреба и во странски
весник.
Претпријатието во стечај се прод ава по проценета вред ност.
Во Тенд ерот се д аваат инструкции, правила и услови, како и крајни рокови за
д обивање

на

информации

за

претпријатието

во

стечај

и

тенд ерската

д окументација, со можност за пристап д о истите, како и под несување на
д окументација за понуд ата и избор на понуд увач - купувач (У патства за тенд ер
кои ги припишува Од борот на д оверители).
Најчесто инд ивид уалните сред ства на претпријатието се д ад ени во ед ен или
повеќе пакети (пакет на сред ства понуд ени за прод ажба).
За учество на тенд ер, секое заинтересирано правно лице под несува Писмо на
интерес во форма која ја пропишува стечајниот управник и по правило се уплаќа
неповратен над омест за учество на тенд ерот, пред истекот на крајниот рок.
Писмото на интерес мора д а бид е напишано на макед онски јазик, службен јазик
во Република Макед онија. Доколку понуд увачот е странско лице, писмото на
интерес се д оставува на службениот јазик на земјата во која е регистрирано
правното лице, заед но со заверен превод на макед онски јазик.
Писмото на интерес се д оставува пред истекот на крајниот рок, назначен во
тенд ерот, за под несување на пријави д о стечајниот управник на претпријатието.
Како неважечки понуд и ќе се третираат сите понуд и д оставени по истекот на
крајниот рок за под несување на понуд и.
С екој понуд увач треба д а бара на ед ен примерок од писмото на интерес д а бид е
запишан д атумот и времето на прием на понуд ата, со печат и евид енционен број
на понуд увачот.
Напомена: Доколку по д ве послед ователно спровед ени постапки на јавниот
оглас

за

прибирање

на

понуд и

(тенд ер)

не

се

прод ад е

претпријатието,

стечајниот совет може д а д онесе од лука претпријатието д а се прод ад е со
непосред на спогод ба.
При прод ажба на претпријатие во стечај со непосред на спогод ба, прод ажната
цена не може д а бид е пониска од ед на половина од проценетата вред ност.

Кои д окументи се потребни за учество на тенд ер:
Квалификациони д окументи:
Доколку понуд увачот е правно лице од Република Макед онија, се д оставуваат
след ните д окументи:
- Документи со кои се потврд ува ид ентитетот на понуд увачот (во оригинал или
копија заверена од нотар),
- д окументи за финансиската состојба - д окументи за бонитет, изд ад ени од
Централниот регистарна РМ;
- потврд а за платени д аноци, прид онеси и д руги д авачки, изд ад ена од У правата
за јавни приход и;
- потврд а од над лежен суд д ека понуд увачот не е во стечај или во ликвид ација,
или д ека има забрана за вршење на д ејност.
Доколку понуд увачот е странско правно лице, треба д а ги обезбед и след ните
д окументи;
- сите д окументи кои се од несуваат за д омашни правни лица, а кои се изд ад ени
од овластена институција во земјата кад е што понуд увачот е регистриран,
прид ружени со превод и на макед онски јазик од овластен суд ски превед увач и
заверени од нотар.
- д оказ од над лежен орган од земјата кад е понуд увачот е регистриран, кој
д окажува д ека понуд увачот не е во стечај или во ликвид ација и д ека нема
отворено стечајна/ликвид ациона постапка;
- ако понуд увачот е конзорциум мора д а ги приложи сите релевантни д окументи
навед ени погоре за секој член на конзорциумот, како и копија од Договорот за
конзорциум потпиешан од сите членови на конзорциумот, од носно од нивните
овластени претставници.
Доказ за извршена уплата на над оместок за учество и тенд ерски д епозит:
Понуд увачот мора д а обезбед и оригинал или нотарски заверена копија од
д оказот д ека е извршена уплата на тенд ерски д епозит и над оместок за учество,
пред истекот на крајниот рок за под несување на понуд а. Во случај тенд ерскиот
д епозит и над оместокот за учество д а бид ат платени од д руго лице, наместо
лицето во чие име е под несена понуд ата, понуд увачот треба д а под несе
овластување, нотарски завед ено, од лицето кое ги платило трошоците.
Сод ржина и форма на Финансиската понуд а:
Финансиската понуд а не треба д а сод ржи ништо д руго, освен понуд ената цена,
изразена во бројки, потпишана од овластено лице во име на понуд увачот.
Важно д а се знае: С е д руго, освен потпис на овластен претставник, име и ад реса
на понуд увачот и понуд ената цена во бројки и со зборови, не смее д а сод ржи
финансиската понуд а, затоа што било какви д од атоци, бришење или измени во
текстот ќе резултираат со д исквалификација на финансиската понуд а.
Отварање

и оценување

на

понуд ите:С екој

понуд увачот кој

д оставил

понуд а, има право д а присуствува или д а испрати овластени претставници на
отварањето на Квалификационите д окументи.
Прод авачот има право д а повика мед иуми д а го след ат настанот на отворање на
квалификационите д окументи.
Вед наш по отварањето на Квалификационите д окументи, Од борот на д оверители
ќе ги оцени квалификационите д окументи и ќе од лучи д али тие се во согласност
со тенд ерските упатства.
Во опред елен рок, по отварање на Квалификационите д окументи, Од борот на
д оверители може по негово вид ување, д а контактира со понуд увачите со цел д а
побара од нив: корекција на од ред ени грешки (на пример д окументи кои не се

под несени во соод ветна форма); корекција на од ред ени д окументи кои не се
под несени; појаснување на од ред ени отворени прашања кои можат д а бид ат
потребни со цел д а се од лучи д али квалификационите д окументи од говараат на
од ред бите на тенд ерските упатства.
По отворање на квалификационите понуд и, Од борот на д оверители ги оценува
истите д али се во согласност со пропишаните тенд ерски упатства и само тие
понуд увачи кои имаат под несено валид ни квалификациони д окументи, ќе можат
д а присуствуваат на текот на отварањето на финансиските понуд и.
При отварањето на финансиските понуд и С течајниот управник по правило, во
присуство на Од борот на д оверители, ќе ги објави имињата на понуд увачите и
Пакетот на

сред ства

за

кои тие

д оставуваат понуд а

и истите

ќе

бид ат

забележани во записникот на отварањето.
Во опред елен рок, по отварање на финансиските понуд и, Од борот на д оверители
се состанува и носи Од лука д а се избере купувач на Пакетот на сред ства. Оваа
од лука може и не мора, во зависност од наоѓањето на Од борот, д а бид е
пренесена на С обранието на д оверители за од обрување.
На крај С уд скиот стечаен совет ја потврд ува Од луката за избор на купувач на
Од борот или на С обранието на д оверители и се склучува Договор за прод ажба
за релевантниот Пакет на сред ства, кој се потпиешува од страна на С течајниот
У правник и најуспешниот, од носно избраниот понуд увач.
Напомена:
Купувачот ќе се стекне со правото на користење и со сопственоста на сред ствата
после плаќањето на целосниот износ на купопрод ажната цена утврд ена во
Договорот за прод ажба.
Доколку избраниот понуд увач не се прид ржува кон од ред бите на Договорот за
прод ажба, прод авачот има право д а го раскине Договорот и д а пристапи кон
потпиешување на купопрод ажен д оговор со второ рангираниот понуд увач.
II. План за реорганизација на претпријатието-стечаен д олжник (член
168 од Законот за стечај)
Основна цел на д онесување на План за реорганизација на претпријатието стечајниот

д олжник

е

прод олжување

на

работењето

на

претпријатието

(д еловниот потфат) под од ред ени услови.
Планот за реорганизација, во согласност со член 228 став 2 од Законот за стечај,
може д а се спровед е така што:
- ќе му се препушти на д олжникот управување или располагање со целиот или
ед ен д ел од неговиот имот;
- ќе се пренесе цел или ед ен д ел од имотот на д олжникот на ед но или повеќе
лица кои постојат или кои ќе бид ат основани;
- стечајниот д олжник ќе се спои со ед но или со повеќе лица;
- ќе се прод ад е цел или д ел од имотот на д олжникот, со или без правата на
од воено намирување;
- ќе се под ели целиот или д ел од имотот на д олжникот меѓу д оверителите;
- ќе се опред ели начинот на намирување на стечајните д оверители;
- ќе се намират или изменат правата на од воено намирување;
- ќе се намалат или од ложат исплатите на обврските на д олжникот;
- обврските на д олжникот ќе се претворат во кред ит;
- ќе се замени некоја или сите обврски на д олжникот кон д оверителите со уд ел
или акции кои ги посед уваат сод ружинците, од носно акционерите;
- ќе се преземе гаранција или ќе се д ад е д руго обезбед ување за исполнување
на обврските на д олжникот;

- ќе се претвори некоја или сите обврски на д олжникот кон д оверителите во
уд ел или акции во реорганизираниот д олжник, врз основа на претход на
проценка на вред носта на основната главнина на д руштвото, од страна на
овластен проценител и
- ќе се д озволи зголемување на основната главнина на д руштвото преку
изд авање на акции и уд ели за д оверителите или за нови инвеститори.
Планот

за

реорганизација

сод ржи

под готвителен

(д екларативен

д ел)

и

спровед бен (сод ржински) д ел.
1. Во Под готвителниот (д екларативниот) д ел на Планот се опишуваат мерките што
се преземени и мерките што се уште треба д а се преземат по отварањето на
стечајната постапка, за намирување на стечајните д оверители, од носно на
правата на учесниците во постапката.
На пример: Преземени активности: за преглед на имотот на стечајниот д олжник,
преглед

на

книгите

и

д ругата

д еловна

д окументација,

преземање

на

официјалните печати и штембили и изработка на нови, мерки за засилена
чуварска служба, мерки за блокирање на сред ствата на имотот на д олжникот;
мерки поштата д а ја д обива исклучиво стечајниот управник; активности за
отварање на нова стечајна жиро-сметка; изготвување на список на д оверители
со пријавени побарувања и д руги активности за сочувување и зголемување на
стечајната маса на претпријатието.
Мерки што треба д а се преземат: Дополнително инвестирање, намалување на
трошоците

на

работењето,

зголемување

на

квалитетот

на

работењето,

под обрување на работната д исциплина, нови од носи со вработените и д руги
мерки.
2. Во С провед бениот (сод ржински) д ел на Планот за реорганизација, се
утврд ува и прецизира на кој начин пред ложениот план за реорганизација ќе
влијае врз постојниот правен статус на претпријатието-д олжник и на д ругите
учесници во постапката и точно треба д а ги утврд и промените во нивниот правен
статус.
На пример: Реорганизирањето на д еловниот потфат ќе се изврши на начин што ќе
се основа и ќе се регистрира ед но ново трговско д руштво, со трансформирање на
побарувањата во траен влог и ќе се опред ели начинот на намирување на
стечајните д оверители.
Прифаќање на Планот за реорганизација (член 255 од Законот за
стечај) Планот за реорганизација се смета за прифатен д околку во секоја група
за него гласале мнозинството д оверители со право на глас, од оние кои гласале и
кои имаат побарување во износ најмалку половина од износот на побарувањата
на д оверителите кои гласале. Не се бара изречна согласност од групата на
д оверители чии што права не се засегнати со планот за реорганизација и се
смета д ека секој член на таа група го прифатил планот.
Правно д ејство на од обрениот план за реорганизацијаПо од обрувањето и
правосилноста на решението за усвојување на Планот за реорганизација,
стечајниот управник, или од него опред елено лице, заед но со претставник на
ново формираното д руштво ќе спровед ат попис на активата и пасивата на
стечајниот д олжник, со приложување на пописни материјали од извршен попис
на

постојните

побарувањата.

сред ства

на

претпријатието,

како

и

спецификација

на

