
 

 

 

 

 

Strengthening the administrative capacities for implementation of 

the legal framework for bankruptcy and liquidation of companies  

The European Union's Instrument for Pre-accession AssistanceIPA, TAIB 2011 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

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

стечај и ликвидација на трговските друштва 

Скопје, 27.04.2017 
 
Советување на тема „Реорганизација на должникот во услови  на претходна постапка – 
нормативни аспекти и судска пракса“ 
 
На 27 април 2017 година одржано е седмото советување, посветено на стечајната постапка, на 
тема „Реорганизација на должникот во услови  на претходна постапка – нормативни аспекти и 
судска пракса“. Опфатени се нормативни аспекти и судска практика на вон стечајна 
реорганизација, европскиот контекст со најдобри практики и претставени две студии на случај на 
успешно реорганизирани компании во регионот.  
 

 
 



 

 

                                                                                                     

Претставниците на Министерството за економија, стечајни управници, стечајни судии и судии кои 
работат на предмети што произлегуваат од стечајната постапка, правници и претставници на 
други институции, присутни на советувањето, имаа можност да се запознаат со  една недоволно 
испитана материја во практиката кај нас, со оглед на фактот што од 2014 година се реализирани 
само двe вонстечајни реорганизации, а ниту стечајните управници не пројавуваат особен интерес 
за реорганизација, можеби и поради поголемото влијание што, согласно законот, го имаат 
управителите. Предлогот за реорганизација може да го поднесе само управителот, процесот 
започнува со усвојување на планот за реорганизација, што подразбира вклучување на повеќе 
органи и координација на бројни тековни активности. Од извонредна важност е моментот кога 
органите на управувањето ќе решат да го санираат деловниот потфат,односно дали тоа ќе биде 
кога кризата е стратешка – кога е извесно дека санацијата може да биде успешна, или подоцна, 
кога се работи за криза на приходите, односно кога е во прашање согледана идна неспособност за 
плаќање, запалени се жолтата па и црвената ламба, а шансите за успех се намалуваат и се бара 
оперативно санирање.  
 
Во земјите на ЕУ, поради бројни причини, санацијата станува се позначајна, а моделите за нејзина 
реализација иако разновидни, сепак се со единствена цел - надминување на инсолвентноста и 
спасување на иднината на компанијата. Согласно ЕУ директивата за рамки за превентивно 
реструктуирање, земјите членки подготвуваат Модел на планови за реструктуирање и ги прават 
on line достапни, а фирмите можат да одберат дали ќе го користат. Рокот за подготовка на планот 
е до 30 дена, а според минималните услови за негово потврдување, потребно е да е донесен 
согласно барањата за гласање, да е доставен до сите познати доверители, да е во согласност со 
тестот за најдобрите интереси на доверителите, а секое ново финансирање да е за спроведување 
на планот. 
 
Концептуалниот модел на Spin-Off реорганизацијата, претставен на советувањето, има бројни 
предности, како транспарентна сопственичка трансформација, најповолно намирување на 
побарувањата на доверителите со тендерска процедура, обврзувачки е за сите учесници, процесот 
е контролиран од судот, а по гласањето и од страна на лице задолжено за надзор над 
извршувањето, така што исходот е однапред договорен и познат. Како потврда за ефикасноста, на 
присутните им бе претставен успешни проект на ваков вид реструктуирање, низ конкретен увид 
во реализација на планот и на сите утврдени пратечки документи. 
 
Проектот „Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската 
рамка за стечај и ликвидација на трговските друштва„, се реализира од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) на Европската унија и се имплементира од страна на конзорциум 
предводен од Pohl Consulting & Associates, во партнерство со Ernst&Young.  
 
 


