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
Советување на тема „ Професија стечаен управник - нормативни аспекти и судска пракса“.
На петтото советување посветено на судската практика, одржано на шести април 2017 година
расправано е на тема „ Професија стечаен управник - нормативни аспекти и судска пракса“.
На советувањето, одржанво рамките на проектот „Зајакнување на административните капацитети
за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на трговските друштва„,
присуствуваа претставници на Министерството за економија, стечајни судии и судии кои работат
на предмети што произлегуваат од стечајната постапка, стечајни управници, правници, како и
претставници на други заинтересирани институции.
Анализирани се овластувањата и должностите на стечајниот управник, нормативните аспекти на
лиценцирање на стечајните управници, како и судската пракса при именувањето, односно изборот
што се врши според методата на електронско избирање од листата на стечајни управници.
Изборот на стечајниот управник се врши по методот на електронски избор и кога станува збор за
реорганизација по однапред подготвен план, со тоа што судот треба да има податоци за
специјалистички познавања на стечајниот управник.

Системот за контролата врз работата на стечајниот управник ги опфаќа стечајниот судија,
органите на доверителите, Комората на стечајните управници и министерот за економија.
Дисциплинската одговорност, која има за цел заштита на интересите на професионалната
заедница како и заштита на интересите на сите други учесници во стечајната постапка е поставена
во комората преку дисциплински органи избрани од страна на Собранието на Комората. Тоа се:
предлагач за покренување дисциплинска постапка и дисциплински совет. Наместо ваква,
едностепена постапка, словенечкиот модел на функционирањето на дисциплинските органи
подразбира двостепена постапка, со тричлени дисциплински комисии, составени од членови од
повеќе ресорни институции.
Проектот 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.
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