
               ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија 

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Аднан Јашари, министер за правда и

Билјана Бришкоска Бошковски, заменик на 
министерот за правда 

ПОВЕРЕНИК: Илија Ристовски, државен секретар во 
Министерството за правда

П Р Е Д Л О Г- З А К О Н
за изменување на Законот за процена, по скратена постапка

Скопје, февруари 2016 година





ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ И ПРИЧИНИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за процена се донесе во 2010 година и со него за прв пат на законски основ се 
уреди системот на процена. До сега во неколку наврати истиот беше изменуван и 
дополнуван заради доуредување и допрецизирање на одредби од законот.

Изменувањето кое се предлага е со цел намалување на висината на годишната чланарина 
која проценувачите задолжително ја плаќаат, а нејзиното не плаќање е основ за одземање 
на лиценца.

Од причина што  обемот на извршени процени на ниво на држава е низок, Комората на 
проценувачите побара  измена на  одредбата од Законот за процена, а со цел да им се 
овозможи на проценувачите да ги задржат лиценците за процена од причина што 
досегашниот износ од една просечна месечна бруто плата исплатена во Република 
Македонија по проценувач се оцени дека е превисок износ.

Во насока на горенаведено, се оцени за потребно да се предложи донесувањето на овој 
закон.

Текстот на Законот беше на мислење на надлежните институции.
 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основна цел на Законот е да  им се овозможи на проценувачите да ги задржат лиценците за 
процена од причина што досегашниот износ од една просечна месечна бруто плата 
исплатена во Република Македонија по проценувач се оцени дека е превисок износ.
Законот чие донесување се предлага се заснова врз следните начела:

 законитост, 
 стручност и професионалност,
 непристрасност,
 професионалност
 независност,
 самостојност,
 економичност,
 одговорност,
 совесност, и
 ефикасност.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Донесувањето на Законот нема фискални импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Законот нема да предизвика материјални обврски за други субјекти, напротив истиот значи 
финансиско олеснување на проценувачите. Не се потребни финансиски средства за 
спроведување на законот кој се предлага.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе 
по скратена постапка.



                                                                                                                       

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување на Законот за процена

Член 1

Во Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11, 
185/11, 64/12, 188/14104/15, 153/15 и 192/15) во членот 34 точка 8) зборовите „ која не може 
да биде помала од една просечна месечна бруто плата исплатена во Република Македонија 
во претходната година“ се бришат.

Член 2

Во членот 38  став 1 зборовите „една просечна месечна бруто плата исплатена во 
Република Македонија во претходната година“ се заменуваат со зборовите „три илјади 
денари.“

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

за изменување на Законот за процена

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Изменувањата кои се предлагаат се со цел намалување на висината на годишната 
чланарина која проценувачите задолжително ја плаќаат. Од причина што  обемот на 
извршени процени на ниво на држава е низок, а нејзиното не плаќање е основ за одземање 
на лиценца  Комората на проценувачите побара  измена на  одредбите од Законот за 
процена, а со цел да им се овозможи на проценувачите да ги задржат лиценците за процена 
од причина што досегашниот износ на чланарината од една просечна месечна бруто плата 
исплатена во Република Македонија по проценувач се оцени дека е превисок износ.

Предлог-законот содржи 3 члена со кои се намалува висината на годишната чланарина и 
истата ја утврдува Собранието на проценувачи и не може да биде помала од три илјади 
денари.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата во овој закон не се поврзани со соодветни решенија предвидени во други 
закони.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА.

Донесувањето на овој закон ќе преставува финансиско олеснување за проценувачите.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 
ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Надлежност на Собранието на Комората
Член 34

Собранието на Комората:
1) донесува Статут, Деловник за работа на Собранието и Кодекс, по претходна 

согласност од министерот за правда;
2) донесува други акти на Комората и стандарди потребни за вршење на процена;
3) избира членови на Управниот и Надзорниот одбор, претседател на Комората и 

членови на другите органи на Комората. Бројот на членовите на Управниот одбор го 
определува Собранието во согласност со Статутот на Комората. Бројот на членовите на 
Управниот одбор, вклучувајќи го и претседателот, мора да биде непарен;

4) разгледува предлози, барања и препораки за успешно вршење на процена и 
работата на Комората;

5) одлучува за начинот на организирањето на почетната и континуираната обука на 
проценувачите;

6) усвојува програма за работа на Комората;
7) усвојува годишна сметка за претходната година со предлог пресметка за наредната 

година, донесува, разгледува и усвојува извештај за севкупните активности;
8) определува висина на надоместокот на членарина која не може да биде помала од 

една просечна месечна  бруто плата исплатена во Република Македонија во претходната 
година и го утврдува начинот на плаќање;

9) одлучува за употреба на средствата остварени од парични казни согласно 
одредбите на овој закон;

10) одлучува за начинот на контрола над работењето на овластените проценувачи, и
11) одлучува за сите други прашања предвидени со овој закон и Статутот на Комората.

Финансирање на Комората
Член 38

(1) Проценувачите задолжително секоја година плаќаат годишна членарина. Висината 
на членарината се определува на седница на Собранието и таа не може да биде пониска од 
една просечна месечна бруто плата исплатена во Република Македонија во претходната 
година.

(2) Комората остварува приходи и од донации и од други извори со кои не се нарушува 
самостојноста и чесноста на вршење на работите од дејноста процена и професионалната 
етика.

(3) Примањето на донации го одобрува Управниот одбор.


