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СКОПЈЕ  

 

Судскиот  совет  на  Рeпублика Северна Македонија по споведената  

постапка  за  утврдување  на  одговорност на И. П., судија на Основен г. суд С.,  

поведена по барање бр.10-101/1 од 19.10.2020 година,  дополнување на барањето 

бр.10-101/2 од 22.10.2020 година и  барање за поведување на постапка за 

утврдување на одговорност бр.10-101/5 од 12.11.2020 година, на седницата 

одржана на ден 05.07.2021 година согласно член 69 став 1 од Законот за Судскиот 

совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 102/19)  ја донесе  

следната 

 

О Д Л У К А 

 

Постапката за утврдување на одговорност на И. П., судија на Основен г. суд 

С,  за нестручно и несовесно вршење на судиската функција согласно член 74 и 

член 76 од Законот за судовите,  СЕ ЗАПИРА. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Судскиот совет на Република Северна Македонија  согласно член 62 од 

Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија (”Сл.весник на РСМ” 

бр.102/19) од страна на Трговско друштво за монтажа, инжинеринг, трговија и 

угостителство “К.“ ДООЕЛ увоз извоз И. преку полномошник А. Д. адвокат од С. 

поднесено е  барање  за поведување на постапка за утврдување на одговорност 

бр.10-101/1 од 19.10.2020 година,  дополнување на барањето бр.10-101/2 од 

22.10.2020 година и  барање за поведување на постапка за утврдување на 

одговорност  бр. 10-101/5 од 12.11.2020година, сите за И. П., судија на Основен г. 

 

  суд С.,  затоа што како судија на Основен г. суд С. по предметот 1 СТ-28/19 

постапувала спротивно на одредбите од Законот за стечај,  намерно и неоправдано 

прави крупна професионална грешка,  погрешно применувајќи го материјалното 

право, а на штета на подносителот на барањето . 

Според наводите во барањето,постапувајќи по предлогот на доверителот 

Трговско друштво за монтажа,инжинеринг, трговија и угостителство “К.“ ДООЕЛ 

увоз извоз И. поднесен преку полномошник А. Д. од С. , Основен г. суд С. со 

решение СТ -28/29 од 13.02.2019 година повел претходна постапка на постапката за 

испитување на условите за отварање на стечајна постапка над должникот 

Друштвото за производство, трговија и услуги С. И. С. ГРУП ДООЕЛ С. Со 

решението судот определил  мерки  за обезбедување-општа забрана за располагање 

на должникот.  Во судот одржани биле повеќе рочишта за испитување на условите 
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за отварање на стечајна постапка Иако одговорното лице и основач на должникот 

уште на првото рочиште на записник во судот го признава долгот и бара кусо 

одлагање на рочиштето за да го намири доверителот, стечајниот судија без никаква 

основа на предлог и барање на должникот ги одлага рочиштата за изјаснување по 

предлогот за одлагање, со што се става на страна на должникот, а на штета на 

доверителот.  Конечно, стечајниот судија на ден 16.09.2020 година донел решение 

1СТ- 28/19 со кое се отвара стечајната  постапка над должникот С.И.С. ГРУП ДОО 

С., потврдено со решение на  Апелациониот суд С. ТСЖ- 1810/19 од 

07.11.2019година. Ваквото постапување на судијата го доведува во прашање 

владеењето на правото во Република Северна Македонија , кога постапувајќи 

спротивно на одредбите од членот 3, членот 8,членот 19 и членот 54 вв член 64 од 

Законот за стечај превзема дејствија на штета на предлагачот. 

  Стечајниот судија прави злоупотреба на службената положба и 

овластување кога  приговорот на доверителот  С. С. требал  веднаш да го отфрли 

како ненавремен и некомплетен согласно член 19 вв член 89 став 3 од Законот за 

стечај. Имено, по отворањето на стечајна постапка и објавениот оглас со повик 

доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник,  

доверителот К. ДООЕЛ С. пријавил парично побарување во вкупен износ од 

280.760.353,00 денари и разлачно право на недвижен имот на должникот. Во 

стечајната постапка од страна на  доверителот С. С. е доставен задоцнет приговор 

против табела шема на признаено побарување на К. ДООЕЛ С. на ден 21.11.2019 

година и поднесок за прецизирање на приговор на ден 22.01.2020година (ваков 

поднесок не е дозволен по истекот на предвидениот рок од 8 дена).  

На испитно рочиште одржано на ден 02.10.2020година стечајниот управник 

А. П. по однос на приговорот на доверителот спротивно на закон се произнесува 

дека го прифаќа приговорот и го оспорува побарувањето на доверителот К. ДООЕЛ 

С. Со тоа прави фрапантна злоупотреба на службената положба и овластување кога 

без да го проучи предметот и барањата на одредбите на Законот за стечај се 

произнесува по приговорот на должникот С. С. и истиот го прифаќа, иако 

побарувањето на доверителот К. се заснова на веродостојни документи и докази 

кои се наоѓаат во стечајниот предмет. Овде и стечајниот управник и судијата 

прават невиден свесен упад во стечајниот предмет,  иако биле должни по службена 

должност  да внимаваат на роковите, допринеле да прифатат неоснован приговор 

без задолжителните елементи предвидени во член 89 став од ЗС и поднесен по 

истекот на утврдениот рок. 

Стечајниот судија спротивно на Законот за стечај  пред да го заклучи 

испитното рочиште носи решение 1СТ-28/19 од 02.10.2020 година со кое прави 

директна повреда на Законот за стечај  и му нанесува намерна штета на 

подносителот. Со донесеното решение стечајниот судија пред заклучување на 

испитно рочиште (спротивно на член 89 став 5 од законот) за исто побарување 

упатува на покренување на 4 постапки,  кое нешто е недозволено.  

Ако се види решението 1СТ-28/19 од 02.10.2020 година ќе се констатира 

дека: на страна 3 од решението  под точка 4 судијата го упатува на спор 

доверителот С. С. за оспореното побарување на доверителот К. во износ од  

280.760.353,00 денари со разлачно право, Ваквата одлука е спротивна на член 91 

став 2 од Законот. Она што е посериозна повреда е под точка 2 од решението дека 

се оспорува побарувањето на доверителот К. и под точка 3 од решението се упатува 

да поведе постапка за оспореното побарување од стечајниот управник што е 

спротивно на член 91 став 3 од Законот, кога му се оспорува побарување на 

доверител со извршна исправа . Со ова без законски основ е изложен доверителот 
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К. да води постапки и му се нанесува штета со дополнителнио трошоци.На страна 4  

под точка 5 став 1 од решението упатен е стечајниот управник да води постапка 

против побарувањето на доверителот К. и покрај фактот што стечајниот управник 

ова побарување во табелата шема на произнесените побарувања не го оспорил. 

Ваквото постапување е спротивно на член 91 став 3 од Законот.  Под став 2 од 

точка 5 на страна 4 од решението дополнително упатен е стечајниот управник да 

води посебна постапка само за разлачно право што е неприфатливо бидејќи судот 

мора да води сметка за економичност на постапката.Судијата наместо да одлучи 

првично по барањето за разрешување на стечајниот управник, спротивно на член 

89 став 5 од Законот без да заклучи испитно рочиште, на испитното рочиште  

презакажано на 20.10.2020 година на сите доверители им врачува нецелосно 

решение за утврдени и оспорени побарувања, а притоа рочиштето е одложено 

поради немање одлука  по однос на предлогот за разрешување на стечајниот 

управник.  Фактот што судот донел решение спротивно на член 89 став 5 пред да се 

заклучи испитно рочиште е со цел да доколку Апелациониот суд С. донесе одлука 

со која ќе ја уважи жалбата против решението со кое се одбива барањето за 

разрешување на стечајниот управник да не може да се укинат превземените 

дејствија на стечајниот управник и судијата во корист на С. С.Од горенаведеното 

во текот на постапката и одлучување судот морал да се грижи совесно и 

непристрасно вршење на судиската функција и примена на правото и притоа да се 

грижи за заштита на правата на странките во постапката. Наведените околности 

укажуваат на несовесно и нестручно работење при водење на стечајната постапка и 

на работењето со кое се прави крупна професионална грешка при примена на 

материјалното право од страна на судијата, го нарушува квалитетот на судското 

работење и ја доведува во прашање правната сигурност. 

Согласно ваквиот начин на постапување  подносителот бара  да се утврди 

одговорност на И.П.судија на Основен г. суд С. за нестручно и несовесно вршење 

на судиската функција согласно член 74 и 76 од Законот за судовите и да се донесе 

одлука за разрешување од вршење на судиската функција . 

Докази кон барањето.предлага: Предлог за поведување на стечајна постапка од 

30.01.2019 година ; Решение на Основен г. суд С.1 С.  СТ-28/19 од 

13.02.2019година; Записник од одржано рочиште во претходна постапка од 

14.03.2019година; Решение на Основен г. суд С.  СТ -28/19 од 16.09.2019година;  

Решение на Апелациониот суд С.  ТСЖ- 1810/19 од 07.11.2019година, Пријава за 

парично побарување од К. ДООЕЛ С.до стечаен управник по предмет 1СТ- 28/19 

со Потврда за прием на пратка;  Приговор од С. С. преку адвокат А. Н. од С. 

примен во судот на 21.11.2019година; Поднесок за прецизирање на приговор од 

адвокат А. Н. од 22.01.2020 година; Произнесување по приговорот од стечајниот 

управник на Друштвото за производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП ДООЕЛ 

С.Б. М. од 05.03.2020 година;  Излачна  пријава од Е. Дооел;  Дополнување на 

пријава на Е.  Дооел од месец ноември и декември 2019 година; Произнесување по 

приговор на E. Дооел од 05.03.2020година;  Пријава за парично побарување со 

разлачна пријава од 04.02.3020година на Е. Дооел со Преддоговор за купопродажба 

на деловен простор во градба склучен помеѓу ДЦ П. П. СА ДООЕЛ С.и Е. ДООЕЛ 

С.од 25.12.2014 година; Анекс на преддоговор помеѓу СИС И. Груп ДООЕЛ С.и Е. 

ДООЕЛ С.од 29.03.2017 година; Пријава на доверителот К.; Поднесок, табела во 

списите на стечајниот предмет во судот; Табела шема од 13.11.2019 година; Табела 

шема од 20.02.2020година; Доставница за прием на табела шема од 

20.02.2020година ;  Табела шема од 02.10.2020година;  Записник од 

02.10.2020година; Барање за разрешување на стејниот управник А. П. од 
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09.10.2020година; Поднесок со укажување на незаконитости од 09.10.2020година;  

Поднесок од 20.02.2020година од Б. М.;    Записник за признавање на долг помегу 

ТД “К.“ ДООЕЛ С.,ДГ“Б. груп констракшн“ ДОО С.и “СИС И. Груп“ ДООЕЛ С.од 

22.11.2018 година ; решение на Основен г. суд С. 1СТ-28/19 од 02.10.2020година;  

Решение на Основен г. суд С. 1СТ-28/19 од 29.10.2020година,  Жалба на решение 

СТ-28/19 од 29.10.2020година од 10.11.2020година;  Записник за испитно рочиште 

од 20.10.2020година, Тужба од стечаен управител за утврдување непостоење на 

право на одвоено намирување врз недвижен имот од 28.10.2020година; Одговор на 

тужба 1СТ-ТС 27/20 од 10.11.2020година;  Тужба од стечаен управник за 

утврдување на непостоење на парично побарување од 28.10.2020година;  Одговор 

на тужба СТ-ТС 28/20 од 10.11.2020 година; Тужба од С. С. од 19.10.2020 година 

против К. ДООЕЛ и СИС И. ГРУП ДОО во стечај; Одговор  на тужба СТ-ТС 30/20 

од 10.11.2020година од второтужен; Тужба од тужителот К. против СИС И. ГРУП 

ДОО С.за утврдување на парично побарување и разлачно право 

Комисијата на известители согласно член 63 став 7 од Законот за Судскиот 

совет на РСМ до Советот достави известување за утврдената фактичка состојба по 

барањето, по кое  Советот на седницата одржана на ден 20.01.2021година донесе 

одлука постапката да продолжи.  

Комисијата на известители ги достави 2-те барања и дополнувањето на 

барањето со приложените докази на одговор лично до судијата. Во изјавата на 

судијата се наведува дека пред Основен г. судС. од страна на доверителот Трговско 

друштво за монтажа,инжинеринг, трговија и угостителство “К.“ ДООЕЛ увоз извоз  

Илинден  преку полномошник А. Д. од С.по поднесен   предлог за отварање на 

стечајна постапка  над должникот  СИС И. ГРУП ДОО С. , заведен е предмет 1 СТ 

бр.28/19.  Судот со решение 1СТ -28/29 од 13.02.2019 година повел претходна 

постпка за испитување на условите за отварање на стечајна постапка над 

должникот СИС И. ГРУП ДОО С. и определил  мерки  за обезбедување-општа 

забрана за располагање на должникот.  Од страна на привремениот стечаен 

управник на ден 12.03.2019 година  е доставен извештај за економска финансиска 

состојба на должникот. На рочиштето на 14.03.2019година  привремениот стечаен 

управник пред судот навел дека должникот и доверителот се во преговори за 

намирување на долг па побарал одложување на рочиштето а истото го навел и 

полномошникот на предлагачот и на должникот. Должникот преку неговиот 

полномошник доставил  докази во оваа фаза на постапката и тоа економско 

вештачење и машинско вештачење со докази, како и кривична пријава против Р. К., 

М. М. и нотар Р. П. од С. од кои еден примерок се доставува на привремениот 

стечаен управник. На рочиштето од 08.07.2019 година привремениот стечаен 

управник навел дека дополнително ќе се произнесе по доставените докази. Со 

поднесок од 08.08.2019 година од страна на предлагачот се доставени машинско 

вештачење, економско вешатачење и други докази, од кои исто така му се 

доставени на привремениот стечаен управник. Полномошникот на должникот во 

текот на постапката доставил докази за поведена постапка пред Основното ј. о. 

каде како оштетен се јавува С. С. а полномошникот на предлагачот доставил 

пресуда и жалба против пресуда на овој суд со кои од страна на судот е одбиено 

барањето на должникот и на Друштвото за градежништво Б. ГРУП К. ДООЕЛ С. да 

се утврди дека потврдувањето на приватната исправа Договор за деловно-техничка 

соработка со својство на извршна исправа ОДУ бр.511/18 од 23.11.2018година се 

ништовни и како такви не произведуваат правно дејство. На ден 16.09.2019 година 

од страна на полномошникот на должникот побарано е одлагање на рочиштето 

закажано на 16.09.2019година ,но судот ова рочиште го одржал во отсуство на 
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должникот и неговиот полномошник и донел решение за отварање на стечајната 

постапка и за стечаен управник го именува Б. М. Од горенаведените причини 

неосновани се наводите во барањето дека судијата без никаква основа и предлог ги 

одлагал рочиштата по предлогот за отварање на стечајна постапка и неосновано с е 

наведува дека судот се става на страна на должникот.Од страна на полномошникот 

на должникот на 20.09.2019 година до судот бил доставен предлог за враќање во 

поранешна состојба за што судот со решение од 23.09.2019година предлогот го 

отфлил како недозволен. Апелациониот суд С. со решение ТСЖ-1810/19 од 

07.11.2019 година го потврдил решението1СТ-28/19. Неосновани се наводите дека 

судијата се става во улога на заштитник на барањата и исполнување на желбите на 

стечајниот долник, односно поранешниот управител и сопственик С. С. се неточни 

и не се поткрепени со докази. На ден 11.11.2019 година од страна на стечајниот 

управник Б.М. е доставен извештај за економско-финансиската состојба на 

должникот и табела шема. Судот на предлог на стечајниот управник со решение 

СТ-28/19 од 21.11.2019 година формирал привремен одбор на доверители во состав 

од К., НЛБ Б. АД С. и ЕВН М. На ден 20.11.2019година со препорачана пратка  

R144304689 доставил приговор С. С. преку полномошниик А. Н. адвокат од С. 

против табела шема на пријавени побарувања. Судот од увид во приговорот и 

наводите во истиот со Заклучок од 28.11.2019 година го задолжил стечајниот 

управник Б. М. веднаш да ги достави доказите кон пријавата на побарување на 

доверителот К. На записник од 02.12.2019година на полномошникот на 

доверителот С. С. му се доставени бараните пријава за побарување и докази кон 

пријавата поднесени од К., а рочиштето не е одржано од причина што од страна на 

доверителот е поднесено барање за изземање на судечкиот судија. Овој факт ги 

потврдува неоснованите наводи на предлагачот дека судијата ги штити интересите 

на доверителот. Судот со заклучок од 10.12.2019 година го задолжил стечајниот 

управник Б.М. да се произнесе врз основа на кои факти и околности го признал 

како разлачно побарувањето на доверителот К. и да се произнесе во однос на 

излачните пријави, односно од кои причини се нема произнесено за паричните 

пријави, со оглед дека излачните побарувања на доверителите кои пријавиле и 

излачно побарување им се оспорени, потребно е стечајниот управник да се 

произнесе и за паричното побарување. На ден 22.01.2020 година доверителот 

доставил примерок за прецизирање на приговорот против табелата шема од кои 

еден примерок се доставува до стечајниот управник.  Судот со заклучок од 

23.01.2020 година го задолжил стечајниот управник да се произнесе во врска со 

наводите од поднесокот од 22.01.2020 година. Судот со заклучок од 24.01.2020 

година повторно го задолжил стечајниот управник да се произнесе во врска со 

наводите од доверителот Општина Ц. наведени во поднесокот од 13.11.2020 

година.Од тука сите наводи дека доверителот доставил задоцнет приговор се 

неосновани и истите судот ги навел во образложението каде што се појаснува дека 

приговорот од доверителот е доставен по пошта на ден 20.11.2019 година па истиот 

е навремен .Испитното рочиште и извештајното собрание закажано за 30.01.2020 

година не е одржано од причина што е побарано разрешување на стечаен управник, 

па примерок од барањето е доставено до стечајниот управник да се произнесе. 

Стечајниот управник Б. М. на ден 20.02.2020 година доставил произнесување во 

врска со заклучоците на судот и доставил табела на пријави и пријавени 

побарувања која всушност не е депонирана во стечајното досие на увид и истата ќе 

биде валидна по завршување на испитното рочиште каде што се испитуваат 

пријавите на побарување и приговорите во врска со поднесената табела шема 

доставена од стечајниот управник на 11.11.2019 година. Имајќи предвид дека судот 



 6

не ја депонирал корегираната табела шема на 20.02.2020 година, против истата 

доверителот не може да доставува приговор, па оттука и овие наводи се 

неосновани. Стечајниот управник Б. М. на 12.03.2020 годна доставил барање за 

разрешување на стечајниот управник согласно член 35 став 2 од Законот за стечај. 

Судот со решение од 12.03.2020 година го разрешил од должност стечајниот 

управник Б. М. и за стечаен управник го именувал Ж. К. од С. кој на 

09.04.2020година доставил извештај за економско-финансиската состојба на 

должникот и судот истиот го депонирал во стечајно досие. На ден 12.06.2020 

година од страна на должникот преку застапник по закон е доставена иницијатива 

за запирање на постапката поради дополнително утврдено непостоење на основи за 

отварање на стечајна постапка. Согласно член 210 од Законот за стечај судот 

објавил оглас во врска со поднесената иницијатива и ги повикал стечајните 

доверители  да изјават приговор против иницијативата во рок од 8 дена од денот на 

објавување на барањето за запирање на стечајна постапка согласно член 212 став 1 

од Законот за стечај. Судот и на стечајниот управник Ж. К. на 23.06.2020 година  

му доставил заклучок и побарал произнесување во врска со извештајот доставен до 

судот на ден 18.06.2020 година за што истиот доставил одговор на 25.06.2020 

година во кој делумно одговора на заклучокот. Стечајниот управник Ж. К. на 

01.07.2020 година доставил корегирана табела шема на пријавени утврдени и 

оспорени побарувања, но судот истата не ја депонирал во стечајно досие за увид со 

оглед дека во предметот веќе еднаш е доставена табела шема од стечајниот 

управник Б. М. а не е одржано испитно рочиште на кое ќе се разгледуваат 

приговорите по истата за да може по завршување на испитното рочиште да се 

достави корегирана табела шема, за што исто така доставува заклучок од 

06.07.2020 година до стечајниот управник Ж. К.  и на ден 07.07.2020 година во 

врска со записникот за спроведен попис на имотот на должникот. Стечајниот 

управник  Ж. К. има доставено произнесување на ден 09.07.2020 година. Судот со 

заклучок од 13.07.2020 година го задолжил стечајниот управник Ж. К. да состави 

Комисија за попис согласно одредбите од ЗС и да спроведе попис на имотот на 

должникот. На 03.07.2020 година е доставен приговор на иницијативата за 

запирање од страна на К.. Судот со решение СТ-28/19 од 09.07.2020година 

иницијатива за запирање на постапката ја одбил како неоснована и предлогот на 

стечајниот управник Ж. К. за запирање согласно член 210 вв член 212 од ЗС го 

одбил како неоснован. На ден 24.07.2020 година стечајниот управник побарал 

разрешување од стечаен управник, па судот со решение СТ-28/19 од 27.07.2020 

година го разрешува  и за нов стечен управник го назначува А. П. од С., кој на ден 

23.09.2020 година доставил извештај за економско-финансиската состојба на 

должникот. На ден 02.10.2020година стечајниот управник доставил произнесување 

по приговори на табела шема и доставил корегирана табела шема која требала да се 

достави по одржување на испитното рочиште, но истата е доставена поради увид 

на стечајниот судија при одржување на испитното рочиште . Стечајниот управник 

во извештајот доставен до судот од 23.09.2020 година навел дека од страна на 

претходниот стечаен управник Б. М. е спроведена постапка за собирање на пријави 

на побарувања на доверителите, навел и дека стечајниот управник изготвил табела 

шема на пријавени побарувања и истата ја депонирал во стечајно досие, а подоцна 

со писмен поднесок до судот го оспорил разлачното право на доверителот К. Од 

тука произлегува дека стечајните управници констатирале дека пријавеното 

разлачно право на доверителот К. кое првично е утврдено од стечајниот упрвник Б. 

М. истото подоцна е оспорено од причина што разлачното право е воспоставено во 

последните 90 дена пред поднесување на предлогот за отварање на постапката над 
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должникот. Согласно член 145 од ЗС тоа право престанува со отворање на 

стечајната постапка. На 02.10.2020година судот донел решение СТ- 28/19 со кое ги 

утврдил и оспорил побарувањата на доверителите . Како се наведува стечајниот 

судија само ги констатирал одлуките донесени на испитното рочиште согласно 

член 89 од ЗС, со оглед да по поднесените пријави  исклучиво е овластен да се 

произнесе стечајниот управник  како орган на стечајната постапка. Стечајниот 

судија нема активна улога во испитување и утврдување на побарувањата, освен 

оценка на навременост на пријавата  на побарувањето која ја прави врз основа на 

произнесување на стечајниот управник , со оглед да пријавите на побарувањата се 

доставуваат до стечајниот управник на адресата наведена во огласот по повод 

отварање на стечајната постапка. Од увидот во доставницата за прием на 

решението, доверителот К. истото ги примил на ден 20.10.2020 година, а до 

Судскиот совет на ден 21.10.2020година доставил дополнување на барањето за 

поведување на постапка , во кое навел дека судијата има направено повреди на 

законот и не се грижи за законито постапување на стечајниот управник. На ден 

09.10.2020 година до судот  доверителот К. поднел барање за разрешување на 

стечајниот управник А. П.  а судот со решение од 29.10.2020 година го одби 

барањето како неосновано. Судот со решение од 02.11.2020година ја отфрлил како 

ненавремена пријавата за парично побарување од Е. ДООЕЛ С . На ден 18.11.2020 

година од страна на полномошникот на должникот е доставено барање за запирање 

на постапката врз основа на член 211 вв член 212 од ЗС со оглед да од страна на 

сите стечајни доверители кои пријавиле свои побарувања во стечајната постапка 

СТ -28/19 дадена е согласност за запирање на стечајната постапка  над должникот. 

Судот врз основа на ваквото барање објавил оглас во Службен весник на РСМ, во 

еден дневен весник и на огласна табла на судот и кај должникот со оглед дека секој 

стечаен доверител може да изјави приговор против барањето за запирање на 

постапка во рок од 8 дена од денот на објавување на барањето согласно член 212 

став 1 од ЗС. По објавување на огласот ниту еден доверител не доставил приговор 

до судот. Доверителот К. со поднесок од 15.12.2020 година го повлекол барањето 

за разрешување на стечајниот управник А. П. На записник од 22.12.2020 година во  

присуство на доверителите носители на утврдени побарувања во висина од 100% 

од вкупно утврдените побарувања во текот на стечајната постапка, судот ги 

сослушал предлагачот С. С. како подносител на барањето за запирање на стечајната 

постапка, потоа стечајниот управник А. П. и доверителот К. преку неговиот 

полномошник, сите со предлог до судот стечајната постапка да се запре. 

Доверителот К. со изјава заверена на нотар УСП 8252/2020 од 18.11.2020година дал 

согласност за запирање на стечајната постапка согласно член 211 став 1 од ЗС. 

Ваква согласност дале  и сите доверители. Стечајниот судија со решение го усвоил 

предлогот на стечајниот должник и отворената стечајна постапка ја запрел. По 

правосилноста на ова решение кое станало правосилно на ден 28.01.2021 година  

должникот повторно стекнал право на слободно да управува и да располага со 

имотот што влегол во стечајната маса. Предметите кои се наведени во врска со 

оспорените побарувања се повлечени од страна на тужителот и тужениот.  

Оттука судијата смета дека барањето за поведување на постапка за 

утврдување одговорност е неосновано и е класичен пример за вршење притисок на 

судијата. Исто така наведува дека барањето е безпредметно со оглед да 

подносителот има дадено согласност за запирање на стечајната постапка , па 

судијата предлага како таков да биде отфрлен.    

Како докази во одбрана предлага: Записник од рочиште пред Основен г. суд 

С. на ден 14.03.2019година по предметот СТ-28/19, Записник од рочиште пред 
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Основен г. суд С . на ден 08.07.2019година по предметот СТ-28/19 , Записник од 

рочиште пред  Основен г. суд С на ден 16.09.2019година по предметот СТ-28/19, 

Допис од Апелационен суд С. ТСЖ -1810/19 од 25.10.2019 година за 

административно враќање на списи по предметот СТ- 28/19, Известување на 

Основен г. суд С-  Оддел за трговски спорови, стечај и ликвидација 1.СТ-28/19 од 

01.11.2019 до Апелационен суд С. , Поднесок до Основен г. суд С од Друштво за 

производство, трговија и услуги СИС и. ГРУП ДОО во стечај С. 1СТ-28/19 од 

19.11.2019 година, Приговор до Основен г. суд С од С. С. преку адвокат А. Н. од 

С.од 02.12.2019 година, Заклучок на Основен г. суд С. СТ -28/19 од 

28.11.2019година, Записник од рочиште пред Основен г. суд С. на ден 02.12.2019 

година по предметот 1СТ-28/19, Заклучок на Основен. Основен г. суд С. СТ -28/19 

од 10.12.2019 година , Заклучок на Основен г. суд С.1.СТ -28/19 од 

23.01.2020година , Заклучок на Основен г. суд С 1.СТ -28/19 од 24.01.2020година, 

Поднесок до Основен  суд С. од Друштво за производство, трговија и услуги СИС 

И. ГРУП ДОО во стечај С. 1СТ-28/19 од 20.02.2020година, Барање за разрешување 

до Основен г. суд С од стечајниот управник на Друштво за производство, трговија 

и услуги СИС И. ГРУП ДОО во стечај С. 1СТ-28/19 од 12.03.2020година, Решение 

на Основен г. суд С. СТ-28/19 од 12.03.2020година, Поднесок до Основен г. суд С. 

од стечајниот управник на Друштво за производство, трговија и услуги СИС 

И.ГРУП ДОО во стечај С. 1 СТ-28/19 од 09.04.2020 година, Иницијатива до 

Основен г. суд С. од С.С. преку адвокат А.Н. од С. од 12.06.2020година, Оглас по 

1СТ -28/19 од 23.06.2020година, Заклучок на Основен г. суд С. СТ -28/19 од 

23.06.2020година , Поднесок до Основен г. суд С.  од стечајниот управник на 

Друштво за производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП ДОО во стечај С.1СТ-

28/19 од 25.06.2020 година, Решение на Основен г. суд С. СТ-28/19 од 09.07.2020 

година, Заклучок на Основен г. суд С. СТ -28/19 од 06.07.2020година,Заклучок на 

Основен г. суд С. СТ -28/19 од 07.07.2020година , Произнесување по заклучокот на 

судот од 07.07.2020година поднеснено на  09.07.2020година, Заклучок на Основен 

г. суд С.СТ -28/19 од 13.07.2020година, Поднесок за разрешување на стечајниот 

управител на ден 24.07.2020година,Достава на Извештај за економско финансиска 

состојба од стечајниот управник на Друштво за производство, трговија и услуги 

СИС И. ГРУП ДОО во стечај С. 1СТ-28/19 од 23.09.2020година, Произнесување по 

приговори од стечајниот управник на Друштво за производство, трговија и услуги 

СИС И. ГРУП ДОО во стечај С. 1СТ-28/19 од 02.10.2020година, Решение на 

Основен г. суд С. 1СТ-28/19 од 29.10.2020година, Решение на Основен г. суд С. 

1СТ-28/19 од 02.11.2020година, Барање за запирање на стечајната постапка 1СТ-

28/19 од адвокатско друштво М.  од 18.11.2020година , Изјава од К. ДООЕЛ Увоз-

извоз И. за запирање на стечајната постапка 1СТ-28/19 поднесена на 18.11.2020 

година , Оглас  1СТ 28/19 од 19.11.2020година, Записник од рочиште пред Основен 

суд С. 2 С. на ден 12.12.2020 годинапо предметот 1СТ-28/19, Записник од рочиште 

за главна расправа пред Основен г. суд С. на ден 28.01.2021 година по предметот 1 

СТ-ТС -28/20, Записник од рочиште за главна расправа пред Основен г.суд С. на 

ден 28.01.2021 година по предметот 1СТ-ТС -29/20, Решение на Основен г. суд С. 

1СТ-28/19 од 29.12.2020година, Поднесок за повлекување на тужба -врска 1СТ-ТС-

27/20 од адвокатско друштво Б. од 29.01.2020година. 

 Со цел правилно утврдување на фактичката состојба Комисијата согласно 

член 64 од Законот за Судскиот совет на РСМ со писмен допис бр.03-443/1 од 

09.03.2021 година до претседателот на Основниот граѓански  суд С.го побара на 

увид судскиот предмет 1СТ-28/19 . 
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Комисијата закажа и одржа расправа на ден 16.03.2021 година. Расправата 

се одржа во присуство на подносителот на барањето кој остана во целост на 

наводите во барањата и доказите кон истите.  Судијата И.П.на расправата достави 

дополнителна изјава со која се произнесува по секој од наводи изнесени во 

поднесените барања  како неосновани, го приложи предметот 1 СТ-28/19 со сите 

списи и дополнителни копии од списите на предметот и тоа: Решение на Основен г. 

суд С. 1СТ-ТС-31/20 од 12.02.2021 година, Решение СТ- ТС 30/20 од 01.12.2020 

година, Записник 1СТ- ТС 29/20 од 28.01.2021 година, Записник 1СТ- ТС-28/20 од 

28.01.2021 година, Приговор од С. С. од С. во врска со 1 СТ -28/19, Поднесок за 

прецизирање на приговор против табела шема на пријавени побарувања на 

доверители од 07.11.2019 година, примени во судот на 22.01.2020 година, Кривична 

пријава против Б. М. стечаен управник, Допис до Основен г. суд С. 20.02.2020 

година 1СТ -28/19 од СИС И. Груп од ДОО С. од стечаен управител Б. М., Пријава 

за прично побарување до стечајниот урпавник Б. М. в.в. со 1 СТ -28/19 од ТД за 

монтажа инжинеринг трговија и угостителство К. ДООЕЛ увоз извоз од 21.10.2019 

година, Барање за разрешување во предмет 1 СТ-28/19 од стечаен управник Б. М. 

од 12.03.2020 година, Барање за разрешување во на стечаен управник во предмет 1 

СТ-28/19 од 24.07.2020 година од стечаен управник Ж. К., Поднесок в.в. со 1 СТ-

28/19 од страна на ТД за монтажа инжинеринг трговија и угостителство К. ДООЕЛ 

увоз извоз И. од 09.10.2020 година, Доставување извештај за економско 

финансиска состојба по предметот 1 СТ-28/19 од стечаен управник А. П. примен во 

судот на 23.09.2020 година.  Исто така предложи сослушување на стечајните 

управници Б. М. и А. П. со оглед дека истите се орган во стечајна постапка кои 

превземаат дејствија согласно Законот за стечај, а стечајниот судија во конкретниот 

случај нема активна улога во некои активности.  

Полномошникот  на судијата, В. Д. адвокат од С. на расправата изјави дека 

судијата во нејзиното произнесување во писмените изјави дадени како одговор на 

барањето се има во целост произнесено по сите прашања од барањето за 

утврдување на одговорност. Причините зошто се предлагаат сведоците исто така се 

наведени во второто дополнување на писмената изјава на судијата.  

Комисијата на известители во доказна постапка изврши увид во доказите 

доставени од подносителот на барањето во прилог на барањето,  доказите 

доставени од одбраната прилог кон одговорот на барањето, доказите прибавени од 

страна на Комисијата на известители, а во продолжение и доказите доставени на 

расправата и дополнителната изјава  на  судијата  .  Се  изврши  увид и во 

предметот 1СТ-28/19,  доставен во пет регистратори. Комисијата го одби предлогот 

на судијата да изврши сослушување на стечајните управници Б. М. и А. П . 

Во завршен збор подносителот на барањето остана на наводите изнесени во 

барањето за кое нешто предлага да се изрече санкција како што е побарана.  

Во завршен збор полномошникот на судијата изјави дека од сите докази 

предложени и изведени во оваа постапка, ќе може да утврди дека судијата 

И.П.постапувала совесно и одговорно, професионално и стручно, во целост 

почитувајќи ги законските одредби, непристрасно вршејќи ја судиската функција 

во согласност и со Кодекс за судиска етика зашто се предлага Советот да ја запре 

постапката и го одбие барањето како неосновано.  

Во завршен збор судијата И.П.изјави дека од увидот во списите во 

предметот може да се утврди дека постапувала совесно, стручно и во целост сум ги 

применувала одредбите од Законот за стечај. Судијата и покрај сите притисоци, 

закани постапувал совесно и стручно, што може да се утврди по предметот, а 

најмногу од исходот на оваа постапка која завршува со запирање и заклучување на 
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стечајната постапка и повлекување односно давање согласност да се запре 

стечајната постапка како од сите доверители со утврдени побарувањата така и од 

доверителот К. ДООЕЛ С. кој што е подносител на барањето за утврдување на 

одговорност. Од сето ова неосновано е барањето за утврдување на одговорност 

поради што побара поведената постапка да биде запрена. 

 Врз основа на поднесеното барање, добиениот одговор од судијата и 

изведените докази од расправата,  Комисијата согласно член 67 од Законот за 

Судскиот совет на РСМ поднесе Извештај за констатираната состојба по барањето 

по кој Советот расправаше на седницата одржана на ден 05.07.2021 година и 

одлучи постапката за утврдување на одговорноста на судијата И.П.да се запре затоа 

што: 

И.П.како судија на Основен г. суд С. постапувала по предмет 1СТ бр.28/19 

оформен по  поднесен предлог за отварање на стечајна постапка од страна на  

доверителот Трговско друштво за монтажа,инжинеринг, трговија и угостителство 

“К.“ ДООЕЛ увоз извоз  И.  преку полномошник А. Д. од С.  над должникот 

Друштво за производство трговија и услуги СИС И. ГРУП ДОО С. врз основа на 

извршна исправа ОДУ бр.489/18 од 12.11.2018година. На 05.02.2019 година 

судијата донел  решение 1СТ-28/19 за уплатен износ од 25.000 денари  за трошоци 

на претходна постапка .  

Со решение 1СТ-28/29 од 13.02.2019 година поведена е претходна постапка 

за испитување на условите за отварање на стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство трговија и услуги СИС И. ГРУП ДОО С., и закажано 

рочиште поради изјаснување по предлогот на ден 14.03.2019година. Со решението 

се определени  мерки  за обезбедување, а за привремен стечаен управник го 

определил Б. М. Против ова решение не е дозволена жалба.     

Првото испитно рочиште за отварање на стечајна постапка над должникот 

судијата го закажал на 14.03.2019 година но истото на предлог на  привремениот 

стечаен управник со образложение дека должникот и доверителот се во преговори 

за намирување на долг , за што согласен бил и полномошникот на доверителот го 

одложил за 08.05.2019 година. Рочиштето од 08.05.2019 година судијата го 

одложил поради отсуство на судечкиот судија и го закажал на 08.07.2019 година. 

На рочиштето на 08.07.2019 година согласно член 64 став 5 од Законот за стечај,  

привремениот стечаен управник побарал дополнително да се произнесе по 

доставените докази од полномошникот на должникот,  па судијата рочиштето го 

закажал на 16.09.2019 година. На рочиштето на 16.09.2019 година од страна на 

полномошникот на должникот било побарано одлагање на рочиштето, но судијата 

ова рочиште го одржал во отсуство на должникот и неговиот полномошник и донел 

решение 1СТ-28/19 од 16.09.2019 година за отворање на стечајната постапка над 

должникот Друштвото за производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП ДООЕЛ 

С.,  за стечаен управник го именувал Б. М., и ги повикал доверителите да ги 

пријават своите побарувања и разлачни права во рок од 15 дена.  Рочиште за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања закажал на ден 18.11.2019 

година .  

На предлог од полномошникот на должникот за враќање во поранешна 

состојба поднесен до судот на 20.09.2019 година судијата донел решение 1СТ-28/19 

од 23.09.2019 година со кое предлогот го отфлил како недозволен. Ова решение е 

потврдено од страна на Апелациониот суд С. со решение ТСЖ-1810/19 од 

07.11.2019 година.  

Советот констатира дека од прием на предлогот за отварање на стечајната 

постапка судијата закажал и одржал три рочишта, кои на двапати се одлагани со 
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согласност на странките односно на  предлог на привремениот стечаен управник, а 

на третото одржано во отсуство на должникот и неговиот полномошник судијата 

донел решение по предлогот на доверителот К. ДООЕЛ С.  Од наведеното 

неосновано подносителот  наведува дека судијата без никаква основа и на предлог 

на должникот  ги одлагал рочиштата по предлогот за отварање на стечајна 

постапка, со што се става на страна на должникот, а на штета на довертителот.  

На ден 20.11.2019 година во Основен г. суд С. примен е приговор поднесен 

од С. С. преку полномошник А. Н. адвокат од С. против табела шема на пријавени 

побарувања,  која должникот ја примил на 12.11.2019 година, доставен со 

препорачана пратка R144304689, а на ден 22.01.2020 година и поднесок за 

прецизирање на приговорот против табела шема на пријавени побарувања. 

Советот најде дека доверител С.С. ја примил табелата на оспорени и 

утврдени побарувања на 12.11.2019 година  и вложил приговор поднесен по 

препрачана пошта на 20.11.2019 година за што видно од  списите во предметот  

постои писмен доказ- потврда за прием на пратка во пошта R 144304683  од  ден 

20.11.2019 година во 16,10 часот. Судијата ја ценел навременоста на приговорот во 

смисла на член 89 став 2 од Законот за стечај  каде  : “Стечајниот управник е 

должен да изврши лична достава на посебната табела на доверителите чии 

побарувања се оспорени. Доверителите имаат право на приговор во рок од 8 дена 

од прием на посебната табела  односно од денот кога табелата е депонирана во 

стечајното досие, а  согласно ставот 3 : “Секој доверител може да оспори 

побарување на друг доверител само доколку поднесе посебен приговор во рокот од 

8 дена по приемот на посебната табела  со тоа што треба да го образложи правниот 

интерес и кон приговорот да достави оригинална или заверена исправа од нотар 

или друг доказ со кој го докажува своето тврдење. Ако не постапи на овој начин 

доверителот го губи правото да го оспори побарувањето на друг доверител во 

натамошниот тек на постапката за утврдување, како и правото да ја продолжи 

парницата која пред отворање на стечајната постапка ја водел.“ Од тука  наводите 

на подносителот дека судијата прифатил задоцнет приговор доставен од 

доверителот С. С. против побарувањето на К. ДООЕЛ С., се неосновани. 

Во однос на изнесените наводи дека побарувањето на доверителот К. 

ДООЕЛ С. се заснова на веродостојна исправа и докази кои се наоѓаат во 

стечајниот предмет и му се познати на судот, Советот  најде дека утврдување на 

побарувањата на доверителите,  прифаќање или неприфаќање на приговорите на 

истите, дали пријавеното побарување се заснова на веродостојни докази или не и 

дали побарувањето во пријавата е пријавено согласно Законот за стечај и Законот 

за извршна постапка  е предмет на оцена на стечајните управници .Ова  

произлегува од членот 89 став 1 од Законот за стечај каде : “Стечајниот управник ја 

утврдува основаноста, обемот и исплатниот ред на секое побарување и за тоа 

составува посебна табела (шема) на утврдени и оспорени побарувања во рок од 15 

дена по истекот на рокотопределен во членот 87 став 1 од овој закон. Согласно 

ставот 2 на овој член “Стечајниот управник посебната табела (шема) од ставот 1  на 

овој член ја доставува до стечајниот судија, ја депонира во стечајното досие заедно 

со сите приложени документи, исправи и докази доставени по секоја пријава и ја 

објавува преку системот на е-стечај во рок од пет дена по истекот на рокот од 

ставот 1 на овој член. Стечајниот управник е должен да објави известување на 

огласна табла на судот и во еден дневен весник за тоа дека табелата на утврдени и 

оспорени побарувања е депонирана во стечајното досие. Стечајниот управник е 

должен да изврши лична достава на посебната табела на доверителите чии 

побарувања се оспорени. Доверителите имаат право на приговор во рок од осум 



 12

дена по приемот на посебната табела, односно од денот кога табелата е депонирана 

во стечајното досие.“  

Во смисла на наведеното судијата со заклучок од 28.11.2019 година го 

задолжил стечајниот управник Б. М. да ги достави доказите од пријавата на 

побарување на доверителот К. ДООЕЛ С. а во врска со поднесениот приговор од 

С.С. Исто така со заклучок од 10.12.2019година го задолжил стечајниот управник 

Б. М. да се произнесе  врз основа на кои факти и околности го признал разлачното 

право на доверителот и за излачните пријави и од кои причини се нема 

произнесено за паричните побарувања.  На овој начин судијата постапувал 

согласно член 19 став 1 т. 7 од Законот за стечај вршејќи контрола над работата на 

стечајниот управник. Управителот до судот доставил одговор со произнесување а 

кон одговорот  приложил табела шема во која извршил корекција на онаа што била 

веќе депонирано во судот на 12.11.2019година, а по која било постапувано од 

страна на судијата  Советот најде дека судијата не го задолжил стечајниот 

управник Б. М. да состави нова табела шема која ја доставил во судот на 20.02.2020 

година до стечајно досие и до доверителот. Согласно член 89 став 4 од ЗС на 

испитно рочиште стечајниот управник с е поизнесува по пригворите на начин што 

наведува кои приговори ги прифаќа а кои не со наведување на причините за тоа. 

Стечајниот управник А. П. на првото одржано испитно рочиште на ден 02.10.2020 

година се произнел по сите поднесени приговори и по приговорот од С. С. Дотогаш 

приговорите не биле разгледувани и испитувани од ниеден подносител на 

приговор.  

На испитното рочиште одржано на ден 02.10.2020 година судијата го донел 

решението 1СТ- 28/19 со кое : I. Се утврдуваат побарувањата на следните 

доверители: ЈП В. и к. С.; Друштвото за производство, трговија и услуги К. АД С.; 

Друштво за градежништво Б. Груп К. Дооел С.; ЈП К. Х.; Град С.; Општина Ц. С.;  

ЕВН М.АД С.; С. банка АД Б.; С. С.; И. И. ДОО С.; II.Се оспоруваат побарувањата 

на следните доверители : С. С. во износ од 358.456,00 денари и Трговското 

друштво за монтажа трговија и угостителство К. Дооел увоз -извоз С. во износ од 

280.760,353,00 денари; III. Се упатуваат доверителите чии побарувања се оспорени 

од страна на стечајниот управник да поведат постапка за утврдување на оспорените 

побарувања во рок од 8 дена од денот на прием на решението согласно член 91 од 

Законот за стечај; IV.Се упатува доверителот С.С. за оспореното побарување на 

доверителот  Трговското друштво за монтажа трговија и угостителство К. Дооел 

увоз -извоз С. да поведе постапка за утврдување на оспореното побарување во рок 

од 8 дена од денот на прием на решението согласно член 91 став 2 од Законот за 

стечај ; V.Се упатува стечајниот управник за оспореното побарување на Трговското 

друштво за монтажа трговија и угостителство К. Дооел увоз -извоз С. да поведе 

постапка во рок од 8 дена од денот на прием на решението согласно член 91 став 3 

од Законот за стечај, со која ќе докаже дека побарувањето од извршната исправа 

престанало односно дека повеќе не постои. Се упатува стечајниот управник за 

оспореното разлачно право на доверителот Трговското друштво за монтажа 

трговија и угостителство К. Дооел увоз -извоз С. да поведе постапка во рок од 8 

деена од прием на решението, согласно член 145 од Законот за стечај. Со оглед 

дека не биле исполнети условите за одржување на извештајно собрание  на 

доверителите судијата донел решение со кое се закажува дополнително испитно 

рочиште и извештајно собрание на доверителите на ден 20.10.2020 година . 

Решението 1СТ-28/19 од 02.10.2020 година за утврдени и оспорени 

побарувања на доверителите судијата го донел врз основа на табела шема на 

побарувања на доверителите изготвена од стечајниот управник А. П. и 
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произнесување на стечајниот управник на испитното рочиште за  измените кои ги 

евидентирал во табела шема за утврдени и оспорени побарување а која на испитно 

рочиште ја доставил до судот. Судијата на испитното рочиште расправал само за 

онаа табела шема на утврдени и оспорени побарувања која била депонирана во 

судското досие и по која биле поднесени приговори. По одржано испитно рочиште 

судијата само ги констатирал одлуките на стечајниот управник по поднесени 

приговори. Решението е од деклараторна природа, односно донесената одлука  е 

врз основа на констатираното од стечајниот управник во табела шема и за кое се 

произнел на испитното рочиште, согласно членот 89 став 4 од Законот за стечај.  

По поднесените пријави за побарувања исклучиво  е овластен да се произнесе 

стечајниот управник како орган на стечајната  постапка кој го именува стечајниот 

судија да ја спроведе постапката.  

 Во делот на побарувањата на доверителите а кои биле оспорени од страна 

на стечајниот управник, судијата со донесеното решение од 02.10.2020година  

согласно член  91 од Законот за стечај ги упатил овие доверителите да поведат 

постапка, а согласно член  91 став 3 од ЗС го упатил стечајниот управник да поведе 

парница со оглед дека дел од побарувања се засноваат на извршна исправа. 

Неосновани се наводите дека спротивно на член 89 став 3 и 91 став 2 од ЗС 

на парница е упатен стечајниот управник, а не доверителот кој оспорува 

побарување на друг  доверител, видно од решението за утврдени и оспорени 

побарувања дека на спор се упатени доверителите на кои им е оспорено 

побарувањето, доверителот С. С. како доверител кој оспорил побарување на друг 

доверител и стечајниот управник кој оспорил побарување врз основа на извршна 

исправа.  

Во однос на пријавеното побарување на К. ДООЕЛ С. кој поднел пријава за 

побарување за разлачно право на вкупен износ од 280.760.353.00 денари во кое 

навел дека ова произлегува од извршна исправа и заложно право евидентирано во 

јавните книги, судот утврдил дека заложното право било воспоставено на ден 

16.01.2019година со налог за извршување И бр.996/18 со извршна исправа, а 

предлогот за отварање на стечајна постапка во судот бил поднесен на 

30.01.2019година , односно  во рамки на законскиот рок од 90 дена.  Согласно член 

145 од законот,“ ако стечајниот доверител во текот на последните 90 дена пред 

поднесувањето предлог за отворање на стечајна постапка или потоа, со судско 

извршување или со обезбедување, стекне некое разлачно или слично право над 

имотот на должникот што влегува во стечајната маса, тоа право престанува со 

отворањето на стечајната постапка.“  

 Стечајниот управник А. П. на испитното рочиште се произнел во однос на 

обезбедено пријавување на доверителот К. ДООЕЛ С. како во пријавата за што 

судијата со решението од  02.10.2020 година  го упатил доверителот К. ДООЕЛ С. 

на парница за делот од побарувањето за кој не поседува извршна исправа,  а 

доверителот С. С. за пријавеното  побарување кое  било оспорено од стечајниот 

управник исто така го упатил на спор во смисла на член 91 од ЗС како доверител 

кој оспорува друг доверител. 

Во однос на наводите дека доверителот Е. ДООЕЛ С. доставил  две 

дополнителни ненавремени парични побарувања, судијата  со  решение 1СТ -28/19 

од 02.11.2020 година се произнел во однос на двете пријави и ги отфрлил како 

ненавремени Против ова решение не била изјавено жалба.  Доверителот Е. ДООЕЛ 

С. во стечајната постапка доставил и пријава за разлачно побарување која била 

предмет на разгледување од стечајниот управник А. П. кој  го признал разлачно 

побарување, оспорено од страна на доверителот К. ДООЕЛ С. но за истото не  
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доставил докази. Со оглед дека стечајната постапка била запрена пред судот да 

одлучи за утврдени и оспорени побарувања на овој доверителот, и овие наводи на 

подносителот се неосновани. 

Постапувајќи по поднесеното барање за разрешување на стечајниот 

управник А. П. на ден 09.10.2020 година од доверителот К. ДООЕЛ С. и приговор 

на посебна шема на пријавени побарувања од Е. ДООЕЛ С.,  испитното рочиште 

закажано на  20.10.2020 година судијата го одложил  и закажал испитно рочиште и 

извештајно собрание на 18.11.2020 година, а на ден 29.10.2020 година донел 

решение 1СТ-28/19 со кое го одбил барањето за разрешување на стечајниот 

управник А. П. како неосновано.  На ден 10.11.2020 година Трговското друштво за 

монтажа инжинеринг трговија и угостителство К. ДООЕЛ С. против ова решение 

поднел жалба до Апелациониот суд С., а на ден 15.12.2020 година го повлекол 

барањето за разрешување . 

Должникот  Друштво за производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП 

ДОО С. на ден 18.11.2020 година до Основен г. суд С.  поднел барање за запирање 

на стечајната постапка.  На 18.11.2020 година од страна на доверителот К. ДООЕЛ 

С. преку овластен управител заверена на нотар УЗП 8252/2020 дадена е изјава на 

барање на должникот со која дава согласност согласно член 211 став 1 од ЗС за 

запирање на стечајната постапка 1 Ст-28/19 на Основен г. суд С. 

На ден 19.11.2020 година судијата донел објава на оглас по барањето на 

должникот за запирање на стечајната постапка. На ден  22.12.2020 година се 

одржало рочиште во врска со барањето за запирање на стечајна постапка во 

присуство на доверителите носители на утврдените побарувања во висина од 100% 

од вкупно утврдените побарувања во постапката.  

Со решение 1СТ- 28/19 од 29.12.2020 година Основен г. суд С.  предлогот на 

Друштвото за производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП ДООЕЛ С. го усвоил, 

и стечајната постапка ја запрел поради согласност на сите стечајни доверители кои 

пријавиле побарување.  Ова решение станало правосилно на ден 28.01.2021 година. 

Советот најде дека  стечајната постапка судијата ја запрел и ја заклучил по 

дадена изјава од  сите доверители и доверителот К.ДООЕЛ С. кој дал изјава на 

нотар на 18.11.2020 година под УЗП-8252/20 со која дал согласност согласно член 

211 став 1 од ЗС за запирање на стечајната постапка.  
Пред судот биле поднесени 4 тужби по кои заведени се предметите СТ-ТС 

28/10; СТ-ТС 29/20, СТ-ТС 30/20 и СТ -ТС 31/20, сите заведени кај стечајниот 

судија кој постапувал по оспорените побарувања. Во сите заведени предмети 

постои повлекување на тужбените барања и согласност за повлекување од страна 

на тужените, по кои се донесени  решенија: 

На записник од 28.01.2021 година донесено е решение СТ-ТС -28/20 со кое 

се констатира повлекување на тужбата на тужителот Друштвото за производство, 

трговија и услуги СИС  ГРУП ДООЕЛ С. против Трговското друштво за монтажа 

инжинеринг трговија и угостителство К. за утврдување на непостоење на парично 

побарување. 

На записник од 28.01.2021 година донесено е решение СТ-ТС -29/20 со кое 

се констатира повлекување на тужбата на тужителот Трговското друштво за 

монтажа инжинеринг трговија и угостителство КРАТЕР против Друштвото за 

производство, трговија и услуги СИС И. ГРУП ДООЕЛ С. за утврдување парично 

побарување и разлачно право. 

Со решение СТ-ТС -30/20 од 01.12.2020 година се констатира повлекување 

на тужбата на тужителот С. С. против тужен Трговското друштво за монтажа 
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инжинеринг трговија и угостителство К. и Друштвото за производство, трговија и 

услуги СИС И. ГРУП ДООЕЛ С. за оспорување на парично побарување . 

Со решение СТ-ТС -31/20 од 12.02.2021 година се смета дека тужбата на 

тужителот С. С. против тужен Друштвото за производство, трговија и услуги СИС 

И. ГРУП ДООЕЛ С. за оспорување на парично побарување , е повлечена. 

Согласно наведеното предметите СТ-ТС -28/10; СТ-ТС -29/20,СТ-ТС -30/20 

и СТ-ТС-31/20, оформени во врска со оспорените побарувања биле повлечени од 

страна на тужителот и тужениот. Стечајниот судијата согласно ЗПП донел 

соодветни решенија каде ги констатирал овие повлекувања.   

Со оглед дека во постапката странките изјавиле дека не бараат трошиоци, не 

се настанати никви трошоци ниту пак материјална штета кај ниедна од странките, 

вклучително и К., неосновано  е тврдењето дека со своето постапување и 

горенаведените одлуки судијата стоил штета на подносителот на барањето. 

Врз основа на вака утврдената состојба Советот најде дека во конкретниот 

предмет судијата И.П.во целост ги применувал одредбите од Законот за стечај и се 

грижел за законитоста во постапувањето како на стечајниот судија така и на 

стечајните управници.  Како стечаен судија постапувајќи по предметот 1СТ-28/19 

не постапил намерно , не направил неоправдано крупна професионална грешка,  

ниту погрешно ги  применил одредбите од Законот за стечај и со своето 

постапување не предизвикал штета кај подносителот на барањето,  со што не 

сторил повреда на член 74 и  76 од Законот за судовите, која  повреда неможе да се 

поведе под  нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Предвид изнесеното, а согласно член 69 став 1 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија,  Советот одлучи постапката да се запре. 

 

Одлучено во Судскиот совет на Република Северна Македонија  на ден 

05.07.2021година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


