
 

 

 

 

 

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 „Правни последици од отворање на стечајна постапка – стечајна 
администрација - нормативни аспекти и судска пракса“ 
 
На 17. март во Скопје е одржано второто, од осумте советувања за стечајната постапка, на тема  „ 
Правни последици од отворање на стечајна постапка – стечајна администрација - 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.  

 

 
 
Анализирајќи ја стечајната администрација, г-дин  Дејан Костовски, презентер, експерт во областа 
и поранешен стечаен судија, ги посочи утврдените должности на стечајниот управник: тој е 



 

 

                                                                                                     

стечаен администратор, именуван од судот со цел да ги изврши должностите предвидени со закон 
и на кого се пренесени права и обврски кои дотогаш ги имале органите на управување  на 
должникот во врска со  управувањето и располагањето со имотот.  

Тој е орган на кој ја застапува стечајната маса а, не и стечајниот должник. Стечајниот управник ги 
извршува должностите согласно законот под контрола на доверителите односно нивните органи 
и стечајниот судија. Менаџерските способности стечајниот управник треба да ги покаже во 
планирањето, организацијата и водењето на должностите предвидени со закон, односно 
управувањето со стечајната постапка. 

 

 
 
Претставувајќи ги европскиот контекст и  најдобрите практики од отворањето на стечајната 
постапка и стечајната администрација, г-дин Красин Димитров, презентер и тим лидер на 
Проектот, ја посочи разнообразноста на актуелните европски законски решенија во стечајната 
постапка. Според начелата и насоките на Светската банка, стечајната постапка треба да го забрани 
неовластеното располагање со имотот на должникот и да ги суспендира активностите на 
кредиторите да ги реализираат своите права од имотот на  должникот.  

Проектот „Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската 
рамка за стечај и  ликвидација на трговските друштва“ се реализира со средства од Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија и е имплементиран од страна на конзорциум 
предводен од Pohl Consulting & Associates, во партнерство со Ernst&Young. 

Скопје, 17.03. 2017  

 
 
 
 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 


