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

стечај и ликвидација на трговските друштва 

Скопје, 06.07. 2017  

Со поддршка на Проектот Комората на стечајни управници го одбележа 10-годишниот јубилеј 

 

Бескомпромисно кон реструктуирањето, за спас на иднината на компаниите 

Фактпт штп гпдишнп вп земјите на еврппската унија вп стечај пдат 200 илјади фирми ,а 
1,7 милипни врабптени пстануваат без рабпта е причина ппвеќе за дпнесените 
директивни за реструктуираое на кпмпаниите и спас на нивната делпвна иднина.- 
Еврппските наспки за санација и реструктуираое, сппред претседателпт на Кпмпрата 
на стечајни управници Ацп Петрпв, се ппвик за активнп ангажираое вп таа наспка 
 
Кпмпрата на стечајни управници на Република Македпнија пдбележа јубилеј -  10 гпдини пд 
свпетп пснпваое. Пп тпј ппвпд, на 6.јули вп хптелпт Хплидеј Ин, местптп каде штп пред десет 
гпдини е пснпвана Кпмпрата, се пдржа Свечена академија. Пред гпстите на академијата свпи 
пбраќаоа имаа претседателпт на Кпмпрата на  стечајни управници на Република Македпнија 
Ацп Петрпв,  заменик министерпт за екпнпмија Кире Наумпв, претставникпт на делегацијата на 
ЕУ вп Македпнија, Јарпмир Левичек и тим лидерпт на Прпектпт за зајакнуваое на 
административните капацитети за имплементација на закпнската рамка за стечај и 
ликвидација на тргпвските друштва Красин Димитрпв. 
 

 



 

 

                                                                                                     

Вп свпетп излагаое претседателпт на Кпмпрата на стечајни управници Ацп Петрпв истакна дека 
динамичните прпмени спздаваат прпстпр и за нпви наспки вп дејствуваоетп на Кпмпрата. Сп 
ппдпбри решенија, вградени вп еврппските дпбри практики, сп ппдпбри кпнтрплни 
механизми, би сакале и ппстапна прпмена на сфаќаоата сппред кпи стечајпт самипт пп себе се 
прифаќа какп банкрптствп истакна Петрпв. Ќе ппздравиме прпмени кпн закпнска регулатива 
штп ќе спздаде претппставки стечајпт на биде брз и ефикасен, а паралелнп сп тпа и ранптп 
предупредуваое, санацијата и репрганизацијата да претставуваат мпжнпсти за превентивнп 
дејствуваое и на тргпвските друштва кај нас. Дпсега дпнесените директиви вп пвпј дпмен, 
сппред Петрпв, а пспбенп пнаа кпја се пднесува на санацијата и реструктуираоетп, за нас 
претставува ппвик за активнп ангажираое вп пваа наспка. Упатуваат на пптребата пд текпвнп, 
сеппфатнп зајакнуваое какп на прганите за стечај, истп така и на дплжниците и на 
дпверителите, вп пднпс на нивните знаеоа, капацитетпт и ппштптп разбираое на стечајпт. 
 

 
 
Сп Прпектпт штп гп реализираме вп Министерствптп за екпнпмија, за зајакнуваое на 
административните капацитети за имплементација на закпнската рамка за стечај и 
ликвидација, сп Кпмпрата на стечајни управници пстваривме спрабптка вп ппвеќе сегменти, 
истакна тим лидерпт на Прпектпт, Красин Димитрпв. Стечајните управници учествуваа вп 
спветуваоата за нпрмативните аспекти и пснпвните начела на стечајните ппстапки, а пптпа и вп 
дебатите на тркалезните маси каде штп низ кпнкретни примери пд практиката е анализирана  
примената на ппстпјната закпнска регулатива. Освен тпа, есенва сп Министерствптп за 
екпнпмија, а за пптребите на Кпмпрата, ќе реализираме  две пбуки сп кпи пчекуваме дека за 
прпфесијата стечајни управници ќе се заинтересираат млади луде, a ппстпјните стечајни 
управници ќе ги прпшират свпите знаеоа сп специјалистичка пбука за  реструктуираоа на 
тргпвските друштва.  
Ппздравувајќи ги членпвите на Кпмпрата, честитајќи им гп јубилејпт, заменик министерпт за 
екпнпмија Кире Наумпв, ппсака и натампшна успешна спрабптка сп Министерствптп за 
екпнпмија, кпја прпизлегува пд ппстпјната закпнска регулатива. Сппред Наумпв, 
успгласуваоетп сп еврппската легислатива бара и кпнтинуиранп прпшируваое на знаеоата на 
стечајните управници за ппдпбруваоа вп дејствуваоетп. Текпвните ппдатпци гпвпрат за пкплу 
1.000 активни стечајни ппстапки, сп  тпа штп уште пкплу 8.000 тргпвски друштва се на прпверка 
вп УЈП, а зависнп пд утврдената спстпјба, се пчекува дека за дпбар дел пд нив ќе биде 
предлпженп птвпраое стечај. Ваквипт пбем на рабпта, сппред Наумпв, претставува серипзен 
предизвик за ппстпјните 56 лиценцирани стечајни управници. Ппради тпа, Министерствптп за 
екпнпмија, на бараое на Кпмпрата, дефинираше две пбуки кпи ќе бидат реализирани есенва, а 
пд кпи се пчекува за прпфесијата стечаен управник да се заинтересираат млади луде. Ова 



 

 

                                                                                                     

истпвременп претставува мпжнпст и ппстпјните стечајни управници да ги прпшират свпите 
знаеоа сп специјалистичка пбука за реструктуираоа на тргпвските друштва.  
 

 
 
Ппспчувајќи ја пптребата пд реструктуираоетп на инсплвентните фирми, претставникпт на 
делегацијата на ЕУ вп Македпнија Јарпмир Левичек , истакна дека сппред ппдатпците 
презентирани пред две гпдини пд страна на Věra JOUROVÁ, ЕУ кпмесар за правда, пптрпшувачи 
и рпдпва еднаквпст, вп ЕУ 200,000 фирми банкрптираат на гпдишнп нивп – тпа е 600 дневнп! 
штп резултира вп директнп губеое на 1,7 милипни  рабптни места секпја гпдина. Окплу 
четвртина пд пвие стечаи се пднесуваат на бизнисите кпи рабптат прекуграничнп.  
 

 
 
Сп вакви ппразителни цифри, истакна Левичек, ЕУ се труди да ја мпдернизира правната рамка 
за инсплвентнпст. Нпвипт пристап се фпкусира на реструктурираое на фирмите наместп нивна 



 

 

                                                                                                     

ликвидација. Овпј пристап им дава и на бизнисите и на нивните врабптени шанса да бидат 
спасени и ппвтпрнп да влезат вп прпдуктивната екпнпмија кпга имаат финансиски пптешкптии. 
Бизнисите ќе бидат спасени, а претприемачите и пптрпшувачите ќе дпбијат втпра шанса.  
 
Пп ппвпд 10 гпдишнипт јубилеј, какп израз на благпдарнпст за  придпнеспт вп спздаваоетп, 
развпјпт и ппддршката на дејствуваоетп, на членпвите на Кпмпрата, какп и на институциите сп 
кпи е спрабптуванп, беа врачени пригпдни благпдарници. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                     

 
 

 
 
 

 


