
 

 

KOMORA NA PROCENUVA^I NA REPUBLIKA MAKEDONIJA 
 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

За поднесување барања за посетување  на kontinuirana  обука na проценувачи од 

областа TRANSPORTNI SREDSTVA  

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за 

посетување на kontinuirana обука да поднесат барање за посетување na 
kontinuirana обука  na проценувач од областа на TRANSPORTNI SREDSTVA. 

 

Согласно член 26  од Законот за процена, посетувањето на kontinuirana обука  
od соодветната област на процена е задолжителнa i nejzino neposetuvawe se smeta 

za disciplinski prestap.  

Кандидатите кои имаат интерес за посетување на kontinuirana обука  od oblasta 
na Transportni sredstva треба да поднесат Барање   

na sledniot email: info@komoranaprocenuvaci.mk 

 

1. Барањето (исклучиво во печатена форма) треба да содржи: 

▪ Име и презиме на барателот и точна адреса на живеење. 

▪ Телефон за контакт (домашен, мобилен) и електронска адреса (Е-маил адреса). 

▪ Уплатница за уплатени средства за трошоци на kontinuirana обуката во износ 

од  (3.500,00) денари: 

Цел на дознака:  Обука за процена од областа на nedvi`en 
imot; 

Назив и седиште на примачот:  Komora na procenuva~i na R.Makedonija 
Банка на примачот:   Komercijalna banka  

Трансакциска сметка на примачот:  300000003545580 

Износ:     3.500 denari 
2. Кон барањето во прилог се доставува:  

-kopija od uverenie za polo`en stru~en ispit od oblasta na transportni 
sredstva  

 

3. Kontinuiranata obuka }e se odr`at na; 

• 22 Noemvri  2014 (sabota) so po~etok vo 10.00 ~asot vo prostoriite na 
TCC GRAND PLAZA   
 

4. Краен рок за поднесување на барањето до Komorata na procenuva~i na 
Republika Makedonija  е  17.11.2014 година. 

 

Komora na procenuva~i na Republika Makedonija 



AGENDA 
 

9.30-10.00 регистрација на учесниците 
 

10.00-11.30   

 
• Преглед на типови возила 

• Разлики на ознаки на специјални возила 

• Дефинирање карактеристики на возила од специфични групи 

• Регулатива за преправани возила 

• Регулатива за уникатни возила 

Предавач: Марко Димитровски 

 

11.30- 11.45 Кафе Пауза 

 

                       11.45- 13.30 

• Преглед на воздухопловни транспортни средства 

• Специфики на елементите за процена кај воздухоплови 

• Документација на воздухоплови, проверки и сервиси 

Предавач: Ѓорѓи Чачкиров 

 

13.30- 14.00 Ручек Пауза  

 

      14.00- 15.30  

• Специфични проблеми и решенија при решавање случаи на проценка со примери 

Предавач: Драган Аксентиев, Даме Димитровски 

 

     15.30- 16.30  

• Специфични случаи во проценката и осигурителните друштва 

Предавач: Перо Стефановски 

 

 
 


