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Правда

Фир ми што по се ду ва ат имот, це -
ли стан бе ни згра ди, пла це ви, ма ши -
ни, ка ко и пол ни сме тки со кеш, Цен -
трал ни от ре ги стар ги бри ше ка ко не -
а ктив ни, би деј ќи не при ја ви ле е-адре -
са или не до ста ви ле го диш на да ноч -
на при ја ва. Со тоа актив ни фир ми, на -
ме сто да функ ци о ни ра ат нор мал но
на па за рот, ста ну ва ат фан то ми - би -
ро крат ски кош мар за до ве ри те ли те,
за бан ки те, за из вр ши те ли те и за си -
те парт не ри со кои со ра бо ту ва ат, би -
деј ќи фа ктич ки те жат ми ли о ни, а во
пра кти ка не по сто јат. Проб ле мот јав -
но из ле зе не о дам на, ко га Ко мо ра та
на из вр ши те ли, бан ка ри те, ка ко и
Упра ва та за јав ни при хо ди сог ле да -
ле де ка прет ста ву ва го лем ри зик Цен -
трал ни от ре ги стар (ЦРМ) по служ бе -
на долж ност да ги бри ше „не а ктив -
ни те“ фир ми. Упра ва та за јав ни при -
хо ди ве ќе по ве ла ини ци ја ти ва за из -
ме ни на За ко нот за тр гов ски друш -
тва, а со та кво ба ра ње из ле зе и Ко мо -
ра та на из вр ши те ли.

При чи ни те по ра ди кои ед на фир -
ма мо же да би де из бри ша на од Цен -
трал ни от ре ги стар се ба нал ни - де ка
не при ја ви ле еле ктрон ска адре са, не
под не ле го диш на да ноч на при ја ва,
не го при ја ви ле или уп ла ти ле ос но -
вач ки от влог по ед на го ди на од упи -
сот. Но од го ди на ва „бри ше ње то по
служ бе на долж ност“ на ре ги ста рот
се про ши ри ло, па се га фир ми се бри -
шат и по ос но ва на не по твр де ни по -
да то ци, не а ктив ност по ре ше ние од
УЈП или ако се  бло ки ра ни во Упра ва -
та. И тоа ва жи и за цел пер и од од 2013
до 2017 го ди на, ко га под пре ве зот на
не а ктив ност од спи со кот би ле из бри -
ша ни ре чи си 40.000 фир ми.

Се га во пра кти ка се по твр ду ва де -
ви за та де ка по крај су во то го ри и су -
ро во то - ка ко не а ктив ни се при ка жа -
ни фир ми што ра бо тат нор мал но, те -
жат ми ли о ни, има ат актив ни биз ни -
си. Раз го ва рав ме со бан ка ри те, кои
ве лат де ка од Ре ги ста рот се из бри ша -
ни нив ни ре дов ни кли ен ти што има -
ат го ле ми кре ди ти за сво јот биз нис и
на вре ме но си ги на ми ру ва ат ра ти те.
Но со тоа што се бри шат од Тр гов ски -
от ре ги стар вед наш се ме ну ва ста ту -
сот и ста ну ва ат ри зич ни и пра ви ла та
ве лат де ка мо ра вед наш да го вра тат
це ли от долг.

- Ние ду ри прав но им по ма гав ме
на на ши кли ен ти ка ко да ја во дат по -
стап ка та по би ро крат ски те ла ви рин -
ти, би деј ќи из бри ша на фир ма те шко
се вра ќа пак во ре ги ста рот. Фа ктич -
ки тие се ли квид ни, има ат го ле ми
имо ти, ре дов но ги на ми ру ва ат си те
об вр ски и кон до ве ри те ли те и кон
бан ки те и кон др жа ва та. Но би деј ќи
не до ста ви ле е-адре са, или би деј ќи
сме тко во ди тел ка та за бо ра ви ла да ја
до ста ви го диш на та да ноч на при ја ва,
тие не пра вед но се из бри ша ни. Со тоа
тре ба вед наш да го на ми рат це ли от

из нос на кре ди тот, се ме ну ва нив ни -
от ста тус и пре ми ну ва ат во ка те го ри -
ја та ри зич ни кли ен ти - об јас ну ва ат
бан ка ри те.

Уште по го ле ма гла во бол ка, пак,
ва ква та пра кти ка пре диз ви ку ва кај
из вр ши те ли те и до ве ри те ли те што
има ат по ба ру ва ња од овие фир ми.
Из вр ши те лот по авто ма ти зам мо ра
да ја за пре по стап ка та за из вр шу ва -
ње, иа ко до ку мен ти те по ка жу ва ат де -
ка из бри ша на та фир ма има и па ри на
сме тка и имот. А за да би де со стој ба -
та по тра гич на, до ве ри те лот си оста -
ну ва и без па ри те што му ги дол жат и
се га тре ба да ги пла ти и тро шо ци те
за це ла та по стап ка.

- Спо ред но ви от за кон за из вр шу -
ва ње, кој ста пи во си ла од по че то кот
на го ди на ва, ка ко пос ле ди ца од бри -
ше ње на прав ни те ли ца, из вр шу ва -
ње то се за пи ра (за раз ли ка од прет -
ход ни от за кон ко га има ше пре кин).
Прав ни те пос ле ди ци во овие слу чаи
што се за пре ни одат по след ни от ре -
дос лед. Об вр ска та до ве ри те ли те да
ги пла тат си те тро шо ци на ста на ти до
мо мен тот на за пи ра ње то е пр во сте -
пе на. Ро ко ви те на за ста ре ност по -
втор но те чат и во слу чај ако таа фир -
ма во одре де на по стап ка би де евен -
ту ал но по втор но актив на во ЦРМ, до -
ве ри те ли те ќе тре ба да под не сат но -
во ба ра ње за из вр шу ва ње, но ве ќе со
ри зик од ас пект на ро ко ви те на за ста -
ре ност. Проб ле мот што се ја ву ва е тоа
што до ве ри те ли те има ат об вр ска да
го сле дат јав ни от по вик на ЦРМ, со
кој се по ви ку ва ат во рок од ед на го -
ди на да по ве дат по стап ка за ли кви -
да ци ја од нос но сте чај, но нај че сто до -

ве ри те ли те не се за поз на е ни со ова
пра во, па доз на ва ат за тоа ду ри отка -
ко фир ма та ќе се из бри ше од ЦРМ,
ко га ве ќе е доц на. Би деј ќи по си ла на
за кон из вр шу ва ње то кај нас се за пи -
ра, а од дру га стра на би деј ќи не под -
не ле пред лог за сте чај, од нос но ли -
кви да ци ја, по ба ру ва ња та оста ну ва ат
не нап ла те ни. По бри ше ње на фир -
ми те по служ бе на долж ност и за пи -
ра ње на из вр шу ва ње то, се сим ну ва -
ат бло ка ди те на сме тки те и се бри шат
при бе ле шки те на нед виж ни от имот,
со што по ба ру ва ња та па ѓа ат во ри зик
да оста нат не нап ла те ни - ве ли из вр -
ши те лот Гор дан Стан ко виќ.

Тој об јас ну ва де ка пос ле ди ци те од
про пу шта ње на ро кот од ед на го ди на
за по ве ду ва ње сте чај на по стап ка, имо -
тот што го има ат овие фир ми, по бри -
ше ње то се рас пре де лу ва по ме ѓу со -
друж ни ци те од нос но ак ци о не ри те на
из бри ша ни те друш тва. Па, по исте -
кот на ро кот, спо ред оваа хи брид на
по стап ка на бри ше ње по служ бе на
долж ност, иа ко не ко ја фир ма е долж -
ник, а на ед но има имот од кој мо же да
се нап ла ти, фир ма та-долж ник за не -
под не се на е-адре са ќе се из бри ше, а
по ба ру ва ња та на до ве ри те ли те ќе
оста нат не нап ла те ни. Во исто вре ме
имо тот на фир ма та, ка ко под ви жен
та ка и нед ви жен, др жа ва та ќе му го
вра ти на ос но ва чот на фир ма та. Ако,
пак, тој не се рас пре де ли на со друж -
ни ци те во рок од ед на го ди на за под -
виж ни от, или во рок од де сет го ди ни
за нед виж ни от имот и па рич ни те
средс тва, тој ста ну ва имот на др жа ва -
та, без ог лед што про тив овие фир ми
се во де ле со од вет ни по стап ки за долг

и на вре ме но се ини ци ра ло из вр шу -
ва ње и би ле пре зе ме ни дејс тва.

- Со овој на чин на бри ше ње, по ра -
ди фор мал ни при чи ни, се оста ва про -
стор во ед на ле гал на по стап ка, на тро -
шок на бу џе тот, да се из бри шат фир -
ми-долж ни ци што свес но не ги уре -
ду ва ат овие фор мал ни не до ста то ци
спре ма ЦРМ за да го из бег нат пла ќа -
ње то на дол го ви те. За каз не на та
одред ба од ЗТД со ко ја на овие ос но -
ва чи им се за бра ну ва во рок од три го -
ди ни да ос но ва ат но ва фир ма, де но -
ви ве Устав ни от суд отво ри по стап ка
за оце ну ва ње на неј зи на та устав ност.
Па, ако се оце ни ка ко не у став на, ос -
но ва чи што би ле из бри ша ни и им бил
рас пре де лен имо тот, ќе мо жат по -
втор но да ос но ва ат фир ми. Сме там
де ка одред би те за бри ше ње по служ -
бе на долж ност на овие фир ми што
ЦРМ ги оце нил ка ко не а ктив ни тре -
ба да се из бри шат од За ко нот за ЦРМ
и да се пред ви ди по стап ка за при сил -
на ли кви да ци ја, во ко ја ов ла стен ли -
кви да тор би спро вел по стап ка при
ко ја би се зе ло пред вид да ли таа фир -
ма има дол го ви, но и да ли има по ба -
ру ва ња што од не кои при чи ни се не -
нап ла те ни, за да не се оста ва про стор
за зло у по тре би на до ве ри те ли те -
истак на Стан ко виќ.

Проб ле мот го сог ле да ла и Упра -
ва та за јав ни при хо ди, ко ја кон ста ти -
ра ла де ка и актив ни фир ми ис чез ну -
ва ат од Ре ги ста рот. Упра ва та ба ра
кон крет ни пред ло зи ка ко да се ре ши
проб ле мот и ит на из ме на на За ко нот
за тр гов ски друш тва.

- Упра ва та за јав ни при хо ди вр ши
ана ли за на прав ни те ли ца и тр гов ци -
те-по е дин ци што Цен трал ни от ре ги -
стар ги об ја ву ва за бри ше ње, за ра ди
утвр ду ва ње на да ноч ни те дол го ви на
суб је кти те, ка ко и за ра ди утвр ду ва -
ње на актив но ста на суб је кти те ка ко
да ноч ни об врз ни ци (не/под не су ва да -
ноч ни при ја ви, има/не ма вра бо те ни
ли ца, не/под не су ва МПИН-прес ме -
тки, има/не ма фи ска лен си стем на
опре ма, ре ги стри ран го то вин ски про -
мет, ре зер ва, ос нов ни средс тва, по -
ба ру ва ња од до ве ри те ли...). Во сог лас -
ност со утвр де ни те со стој би, УЈП под -
не су ва ини ци ја ти ва до Цен трал ни от
ре ги стар за сус пен ди ра ње на бри ше -
ње то суб је кти за кои утвр ду ва де ка се
актив ни да ноч ни об врз ни ци што ги

ис пол ну ва ат да ноч ни те об вр ски, за
кои мо же да се утвр ди не прес ме тан
и не при ја вен да нок, за што, во сог лас -
ност со За ко нот за Упра ва та за јав ни
при хо ди, има ва кво пра во да сус пен -
ди ра по стап ка за ста тус ни из ме ни
или дру ги про ме ни над да ноч ни от об -
врз ник во тр гов ски от ре ги стар - ве -
лат од УЈП.

От та му истак ну ва ат де ка имај ќи
ги пред вид ри зи ци те во по стап ка та
на бри ше ње суб је кти по служ бе на
долж ност од стра на на Цен трал ни от
ре ги стар на РМ, Упра ва та за јав ни
при хо ди ини ци ра и во тек е разг ле -
ду ва ње пред ло зи за из ме ни на За ко -
нот за тр гов ски друш тва.

Од Цен трал ни от ре ги стар твр дат
де ка ја за па зу ва ат за кон ска та про це -
ду ра, а тие не мо жат да ини ци ра ат за -
кон ски из ме ни, ту ку за тоа се над леж -
ни ми ни стерс тва та.

- Цен трал ни от ре ги стар об ја ву ва
спи сок на тр гов ци-по е дин ци и тр гов -
ски друш тва над кои спро ве ду ва по -
стап ка за бри ше ње во сог лас ност со
За ко нот, по ра ди тоа што: не до ста ви -
ле го диш на сме тка и фи нан си ски из -
ве штаи за пос лед на та де лов на го ди -
на до пос лед ни от ра бо тен ден од те -
ков на та го ди на, не при ја ви ле упис на
адре са на еле ктрон ско сан да че за
при ем на пис ма, или, пак, ако по исте -
кот на ед на го ди на од об ја ву ва ње то
на упи сот на веб-стра ни ца та на ЦРМ
не го вне ле/уп ла ти ле ос но вач ки от
влог - об јас ну ва ат од ЦРМ.

По да то ци те на Цен трал ни от ре -
ги стар по ка жу ва ат де ка од 2013 до
2017 го ди на вкуп но 36.935 фир ми се
бри ше ни по служ бе на долж ност, по
раз лич на ос но ва.

- По крај три те на ве де ни ос но ви за
бри ше ње, од оваа го ди на, во рам ки -
те на спо ме на ти от пер и од, од 2013 до
2017 го ди на, суб је кти те се бри ше ни и
по ос но ва на не по твр де ни по да то ци,
не а ктив ни по ре ше ние од УЈП, бло -
ки ра ни во УЈП - ин фор ми ра ат од Ре -
ги ста рот.

ЦРМ не рас по ла га со по да то ци
да ли фир ми те актив но ра бо тат или
дол жат.

От та му истак ну ва ат де ка тие не -
ма ат по да то ци за из нос на дол го ви на
прав ни ли ца.

Ко га фир ма та е во ли кви да ци ја,
до ве ри те ли те сво и те по ба ру ва ња ги
при ја ву ва ат кај ли кви да тор, а ЦРМ
не ма ин фор ма ции за до ве ри те ли те.

- Кај бри ше ња та, до ве ри те ли те са -
мо до ста ву ва ат из ве сту ва ња да ли ќе
во дат по стап ка за сте чај или за ли -
кви да ци ја - об јас ну ва ат от та му.

Од ЦРМ ве лат де ка суб је кти те се
бри шат по раз лич ни ос но ви за бри -
ше ње: сте чај, ли кви да ци ја, по служ -
бе на долж ност, суд ска од лу ка.

- Движ ни от имот на из бри ша ни -
те тр гов ски друш тва се рас пре де лу -
ва во рок од ед на го ди на од де нот на
до не су ва ње то на ре ше ни е то за бри -
ше ње. Па рич ни те средс тва и нед виж -
ни от имот се рас пре де лу ва ат во рок
од де сет го ди ни од де нот на до не су -
ва ње то на ре ше ни е то за бри ше ње.
Ако по исте кот на овие ро ко ви не дој -
де до рас пре дел ба на имо тот на друш -
тво то, од нос но до рас пре дел ба на но -
во про нај ден имот, тој се пре не су ва
во сопс тве ност на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, со об вр ска движ ни от имот да
се чу ва ед на го ди на, а нед виж ни от
имот и па рич ни те средс тва де сет го -
ди ни. Во овој рок ос но ва чи те има ат
пра во во суд ска по стап ка да ја до ка -
жу ва ат сопс тве но ста на имо тот и да
ба ра ат не го во вра ќа ње - ве лат од ЦРМ.

Страницата е под го тве на во со ра бо тка со Комората на извршители на РМ.
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ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ко мо ра та апе ли ра до ве ри те ли те да ги сле дат
об ја ви те на Цен трал ни от ре ги стар
Од го ди на ва „бри ше ње то по служ бе на долж ност на фир ми те“ е про ши ре но, па се га тие се бри шат и по ос но ва на не по твр де ни по да то ци, не а ктив ност или
бло ка да по ре ше ние од УЈП за пер и о дот 2013-2017 го ди на, ко га би ле из бри ша ни ре чи си 40.000 фир ми

- Ако се доз во ли да се за пи ра ат из вр шу ва ња та за овие
суб је кти, освен што се соз да ва прав на не си гур ност, исто -
вре ме но се да ва за кон ска мож ност долж ни ци те да ги
изи гру ва ат пра ва та на до ве ри те ли те, со свес но не под -
не су ва ње го диш на сме тка од нос но не при ја ву ва ње е-
адре са, со што мо жат да на ста нат и не на до мест ли ви
штет ни пос ле ди ци - ве лат од Ко мо ра та на из вр ши те ли.

Тие ба ра ат вед наш да се при ста пи кон изра бо тка
на пред лог-ини ци ја ти ва за из ме на и до пол ну ва ње на
За ко нот за тр гов ски друш тва. 

- Во ме ѓу вре ме апе ли ра ме до ве ри те ли те да ги сле -
дат об ја ви те на ЦРМ, за кај оние фир ми што им дол -

жат, а кои има ат имот да мо же во рам ки те на ро кот да
се под не се пред лог за отво ра ње сте чај на по стап ка,
ка де што би си ги пред ја ви ле сво и те по ба ру ва ња. Име -
но, со но ви от за кон за из вр шу ва ње се во ве де и за дол -
жи тел но за ста пу ва ње од ад во кат во из врш на по стап -
ка во пред ме ти со над 10.000 евра, па до ве ри те ли те
ќе осоз на ат за об ја ва та и мож но ста за под не су ва ње
пред лог за сте чај на по стап ка пре ку сво и те пол но мош -
ни ци. Из вр ши те ли те не ма ат об вр ска да ги сле дат об -
ја ви те на ЦРМ за фир ми што се на ли ста та за бри ше -
ње, ту ку тоа е об вр ска на до ве ри те ли те, од нос но нив -
ни те ад во ка ти - ве лат од Ко мо ра та. 

Маркетинг: ++389 (0) 25511723; ++389 (0) 25511727; marketing@novamakedonija.com.mk 

КИРМ: Се да ва за кон ска мож ност долж ни ци те 
да ги изи гра ат до ве ри те ли те
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