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Прва тркалезна маса за стечајната ппстапка 
 
Тема: „Однпс ппмеѓу ппстапката за извршуваое и стечајната ппстапка’’ 
 
На првата тркалезна маса за стечајната ппстапка, пдржана на 30.мај 2017 гпдина вп рамките на 
прпектпт „Зајакнуваое на административните капацитети за имплементација на закпнската 
рамка за стечај и ликвидација на тргпвските друштва“ расправанп е за „ Однпспт ппмеду 
ппстапката за извршуваое и стечајната ппстапка’’.  Претставници на Министерствптп за 
екпнпмија, Кпмпрата на извршители, Оснпвнипт суд Скппје 2 Скппје, Агенцијата за Катастар на 
недвижнпсти, Судскипт Спвет, Кпмпрата на стечајни управници и на  Нптарската кпмпра на 
Република Македпнија,  разменија инфпрмации и ставпви за спрпведуваое на пдделни 
закпнски решенија вп праксата, меду кпи и за бришеоетп на прибелешката на налпгпт за 
извршуваое врз недвижнпсти кпи, какп штп беше ппспченп, најчестп ппстпјуваат  и пп 
завршуваое на стечајната ппстапка. Ова прашаое вп праксата не е разјаснетп, евидентирани се 
невпедначенпсти при ппстапуваоетп, а прпблем е и висината на трпшпците  за бришеоетп на 
прибелешките, какп и фактпт штп извршителпт не распплага сп средства за пваа намена.  
 

 



 

 

                                                                                                     

Вп еврппската закпнска легислатива пва прашаое е јаснп дефиниранп. Така на пример вп 
слпвенечкипт закпн е прецизиранп какп се реализира намируваоетп пд стечајната маса, а 
каква е ппстапката кај разлпчните дпверители, нивните предимства и пбезбедуваоата на 
недвижнипт импт.  Иакп разлпчен дпверител претставува статус на дпверител и ппдразбира 
пбезбеден дпверител  при закпнскптп извршуваое, апелаципните ппдрачја  различнп гп 
применуваат членпт 128 ппради штп некаде не дпбиваат статус на разлпчен дпверител туку 
самп правп на предимствп.  
Тркалезните маси птвпраат прпстпр за преиспитуваое на брпјни и различни прпблеми вп 
примената за закпнските пдредби нп, сппред ставпт на присутните, припритет вп идните 
решенија мпра да има ефикаснп решение за блпкираоетп на сметките на тргпвските друштва 
вп стечај. Стечајните управници и судиите пстануваат зарпбени вп блпкадите, без мпжнпсти да 
ги впдат стечајните ппстапки. Таксите и јавните давачките ги блпкираат и на недефиниран 
временски рпк ги парализираат фирмите вп стечај. За надминуваое на ваквите ппјави, 
предлпженп е сп птвпраоетп на стечајпт да се птвпра  и нпва сметка – на друштвптп вп стечај. 
 
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.   
 


