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Скопје, 01.03. 2017  
 

За Проектот „Зајакнување на административните капацитети за 

имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на 

трговските друштва„ 

Со цел да го подобри деловно опкружување во Република Македонија, по пат на 
побрзо затворање на трговски друштва преку стечајни постапки и доброволна 
ликвидација, Европската унија, со средства од Инструментот за претпристапна 

помош (ИПА), на 20 ноември 2015 година започна со реализација на Проектот „Зајакнување на 
административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на трговските 
друштва“. Проектот е предвидено да трае две години и се имплементира од страна на  конзорциум 
предводен од Pohl Consulting &Associates, во партнерство со Ernst&Young.  

Во овој дел од проектот фокусот е насочен кон усогласување на постојната законска рамка за ликвидација и стечај и 
нивно севкупно подобрување, низ советувања, обуки и тркалезни маси. Ќе се настојува проектот да придонесе за 
зајакнување на способноста на земјата да биде деловна дестинација и пазар во која трговските друштва што се под 
стечај, или се несолвентни, брзо го напуштаат пазарот. 

Очекувани резултати: 

1. Зајакнување на институционалниот капацитет на Секторот за правни работи (Одделение за стечај и 
приватизација) во рамките на Министерството за економија и поврзаните главни чинители: Комората на 
стечајни управници и Централниот регистар. 

Предлогот за реорганизација на Одделението за стечај и приватизација во рамките на Секторот за правни работи ќе 
резултира со Сектор за стечај со две одделенија што ќе функционираат поефикасно и ќе обезбедуваат квалитетни 
резултати во работењето. Вработените ќе ги подобрат своите вештини преку континуирани обуки и пренесување на 
знаење за ефикасно извршување на нивните задолженија што произлегуваат од законската рамка за стечај.  

2. Преглед на функциите и законските одредби во постојната стечајна рамка и обезбедување препораки за 
подобрување 

Препораките за законодавно усогласување и хармонизација на законодавната рамка за стечајните постапки со 
најдобрите практики од земјите-членки на ЕУ ќе бидат главниот резултат од проектот, а од домашниот законодавец 
се очекува нивно натамошно спроведување. Ова ќе се базира на оценката на недостатоците, препораките за нивно 
отстранување, обуките за спроведување на најдобрите практики и тркалезните маси со релевантни чинители за 
воспоставување на консензус во врска со неопходната имплементација и законодавните подобрувања.  

3. Преглед на функциите и законските одредби во постојната рамка за ликвидација и обезбедување 
препораки за подобрување  

Препораките за законодавно усогласување и хармонизација на законодавната рамка за постапките за  ликвидација 
со најдобрите практики од земјите-членки на ЕУ ќе бидат главниот резултат од проектот, а од домашниот 
законодавец се очекува нивно натамошно спроведување. Овој дел од проектот ќе се фокусира на усогласувањето на 
процесот на  ликвидација и негово севкупно подобрување, како и на развој на постојната постапка за бришење на 
неактивните компании од Трговскиот регистар. Исто така, во текот на спроведувањето на Проектот се предвидени и 
обуки за имплементација на најдобрите практики и тркалезни маси со релевантните чинители.  


