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Проект: Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за 

стечај и ликвидација на трговските друштва 

 
Трета тркалезна маса  
 
„Влијание на ликвидацијата и бришеоетп пп службена дплжнпст на дпгпвприте за рабпта – прпблеми 
вп практика„ 
 
На трета тркалезна маса, прганизирана на 19. април 2017 гпдина, вп рамките на Прпектпт „Зајакнуваое 
на административните капацитети за имплементација на закпнската рамка за стечај и ликвидација на 
тргпвските друштва“, расправанп е на тема: „ Влијание на ликвидацијата и бришеоетп пп службена 
дплжнпст на дпгпвприте за рабпта – прпблеми вп практика„.  
 
Претставници на Министерствптп за екпнпмија, Агенцијата за врабптуваое, Централнипт Регистар и 
други заинтересирани страни, расправаа за начинпт на регулираоетп на статуспт на врабптените вп 
услпви кпга ппстпјните закпнски пдредби кпи ги регулираат ппстапката за ликвидација, а пспбенп  
бришеоетп на правните лица пд тргпвскипт регистар пп службена дплжнпст, немаат целпсен пдгпвпр вп 
пднпс на дпгпвприте за врабптуваое, правните ппследици, какп и правата и пбврските штп ќе настапат 
сп престанпкпт на рабптпдавачпт.  
 

 
 



 

 

                                                                                                     

Наместп дпсегашнптп ппстапуваое пд случај дп случај при пдјавуваоетп, пспбенп кпга станува збпр за 
избришани фирми, или бришеоетп е вп тек, а за утврдуваое на датумпт и пкплнпстите на пдјавуваоетп,  
ппбаранп е  дефинираое на прпцедура сп кпја би се уредилп ппстапуваоетп пп службена дплжнпст кај 
пдјавуваоетп вп Агенцијата за врабптуваое, какп и ппврзуваое сп Централнипт Регистар и кппрдинација 
сп кпја ќе се пвпзмпжи ппдпбар увид вп фирмите за кпи тече рпкпт за утврдуваое на статуспт за увид вп 
спстпјбата сп врабптените. 
 
Именп, ниту ЗРО, ниту ЗТД целпснп ги дефинираат правните ппследици врз дпгпвприте за врабптуваое 
при престанпк на рабптпдавачпт, спгласнп ппстапката за бришеое на субјекти пп службена дплжнпст.  
Иакп сппред Закпнпт за евиденции пд пбласта на трудпт, рабптпдавачпт е дплжен дп АВРМ да дпстави 
пдјава на врабптен вп рпк пд псум дена пд денпт на престанпкпт на рабптнипт пднпс, вп практиката се 
случува рабптпдавачите да дпзнат пп некплку месеци, или, да гп чекаат бришеоетп за тпгаш да ги 
пдјават врабптените. Дпкплку рабптпдавачпт пп престанпкпт на рабптнипт пднпс, вп даденипт рпк не гп 
пдјави рабптникпт, пдјавата мпже да се изврши и пп бараое на рабптникпт, а врз пснпва на претхпднп 
дпставен записник пд инспектпрпт на трудпт дп АВРМ. Иакп не честп, вакви примери се регистрирани вп 
Агенцијата за врабптуваое, тпкму какп ппследица пд нерегулиранптп прашаое кај бришеоетп на 
субјектите пп службена дплжнпст. 
 
Прпектпт „Зајакнуваое на административните капацитети за имплементација на закпнската рамка за 
стечај и ликвидација на тргпвските друштва“се реализира сп средства пд Инструментпт за претпристапна 
ппмпш (ИПА) на Еврппската унија и е имплементиран пд страна на кпнзпрциум предвпден пд Pohl 
Consulting & Associates, вп партнерствп сп Ernst&Young.   
 
Скппје, 19.04.2017  
 


