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СЦБЛ Проект: Објавени три книги на тема стечај и ликвидација
Во рамките на Проектот „Зајакнување на административните капацитети за имплементација на
законската рамка за стечај и ликвидација на трговските друштва“(СЦБЛ), објавени се и три книги:
Зборник на закони и подзаконски акти за стечај и ликвидација, Прирачник за стечајна постапка и
Примери на одлуки што се носат во стечајната постапка.
Имено, на бројните обуки , советувања и тркалезни маси одржани за време на Проект, експертите и
бројните претставници на стручните институции посочија на потребата од создавање на стручна
литература што ќе се користи во секојдневното работење.
Книгите создадени во рамките на СЦБЛ проектот се токму тоа: стручна литература што ќе можат да ја
користат сите професионалци како помош во секојдневното работење. Консолидираните законски и
подзаконски акти, прирачниците за стечајната постапка како и за одлуките што се носат во стечајната
постапка се со важност на 30 септември 2017година.
Зборникот на закони и подзаконски акти за стечај и ликвидација претставува неофицијален
консолидиран текст на Законот за стечај, како и на правилниците за негова примена, со предметен
регистар за брза работа со законските акти. Опфатен е и Законот за трговските друштва, во делот што се
однесува на ликвидација и на бришење на трговските друштва од трговскиот регистар по службена
должност. Целта е на едно место (one-stop-shop) да се најдат сите законски и подзаконски акти што се
однесуваат на стечајот и на ликвидацијата во Македонија, за да можат да ги користат сите
професионалци, како оперативна помош во секојдневното работење при водењето на стечајните
постапки.

Во Прирачникот за стечајната постапка претставена е стечајната постапка, утврдена со Законот за
стечај. Опфатени се сите процесни дејства со кои таа започнува, се развива и се заклучува, тргнувајќи
уште од претходната постапка, за утврдување на условите за нејзино отворање. Следејќи ги основните
цели на СЦБЛ Проектот во Прирачникот се наведени и добите и лоши практики во примената на
постојната законска легислатива во доменот на стечајната постапка, утврдена во 2013 и во 2014 година.
Прирачникот ќе можат да го користат постојните стечајни управници и оние кои се подготвуваат тоа да
станат со добивање лиценца, по обуките реализирани во рамките на СЦБЛ Проектот, во текот на
септември 2017 година.
Примерите на одлуки што се носат во стечајната постапка содржат систематизирани предлози на
судски решенија за постапување во ситуации предвидени со постојниот Закон за стечај. Книгата е
составена од воведен дел и од предлози на судски решенија индексирани според текот на стечајната
постапка и членовите од законот во кои тие се уредени. Некои од предлог решенијата досега се
сретнувани, но има и такви кои постојат во деловното опкружување, но досега не биле третирани во
стечајната постапка, иако биле предвидени во Законот, со оглед на комплексноста на стечајната постапка.
Прирачникот е концептуализиран како оперативна помош и упатство за брзо постапување, така што ќе
можат да го користат сите судии кои работат или во иднина ќе работат на проблематиката на стечајот и
реорганизацијата на трговските друштва.
Објавувањето на книгите е овозможено со Проектот за „Зајакнување на административните капацитети за
имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на трговските друштва“(СЦБЛ), што се
остварува во рамките на Министерството за економија, се реализира со средства 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.
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