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Врз основа на член 47 став (1) од Законот за процена („Службен весник на 

Република Македонија" бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/2014, 104/15, 153/15, 
192/15 и 30/16)министерот за транспорт и врски донесе: 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа методологија се врши процена на пазарната вредност на недвижен 
имот, како основ за:  

- пренос на правото на сопственост,  
- определување на вредност на капитал во случаи во кои доаѓа до промена на 

вредноста и структурата на капиталот и при статусни измени,  
- стечајна постапка и ликвидација,  
- финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит,  
- пребивање на побарување,  
- постапка за експропријација, 
- инвеститорски консалтинг 
- и други случаи предвидени со закон. 

Член 2 

Одделни дефиниции употребени во оваа методологија го имаат следното значење: 

1. Недвижен имот се сите видови на градежни објекти -станбени куќи (градби за 
индивидуално домување), станбени згради (градби за колективно домување), 
деловни згради (погони, магацини, хали и стоваришта), деловни простории 
(дуќани),административни згради и административни простории, згради и станови 
за одмор и рекреација, спортски објекти, гаражии други објекти (шупи, штали, 
плевни и амбари), како и градежно земјиште, земјоделско земјиште, шуми и 
пасиштаи друг вид на недвижен имот, што се запишува во катастарот на 
недвижности во согласност со Закон за катастар на недвижности. 

 
2. Пазарна вредност е проценетавредност за која би можело да се размени 

недвижниот имот, на денот на неговото проценување на вредноста, извршена 
помеѓу заинтересираниот купувач и заинтерсираниот продавач, во трансакцијата 
помеѓу независни и неповрзани страни, по соодветен маркетинг, при што двете 
договорни страни поседувале доволно сознание па делувале разумно и без 
принуда. 

 
3. Градежна вредност е  вредност на недвижниот имот која ги опфаќа трошоците за 

изградба на истата недвижност согласно оваа методологија. 
 

4. Фер вредност е цена што може да се добие при продажба на недвижен имот или 
да се плати за пренос на обврски во редовна трансакција помеѓу заинтересирани 
учесници на пазарот, кои што имаат целосно познавање за сите релевантни факти 
и кои своите одлуки ги носат во склад со своите цели. 

 
5. Фер вредност за сметководствени цели е цена што може да се добие при 

продажба на недвижноста или да се плати за пренос на обврски во редовна 
трансакции помеѓу заинтересирани учесници на пазарот. 
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6. Посебна вредност е мислење за вредност што ги зема предвид 

карактеристиките кои што има одреден недвижен имот, вредност за посебен 
купувач, цена што тој купувач е спремен да плати за вредност која е над нивото 
што може да преставува пазарна вредност. 

 
7. Инвестициска вредност е вредност што ја има недвижниот имот за сопственикот 

или за идниот сопственик, при поединечно вложување или за целите на 
работењето. 

 
8. Хипотекарна вредност е вредност на недвижниот имот, направена врз основа на 

разумна проценка за идното пазарно позиционирање на имотот земајќи ги во 
предвид долгорочните аспекти на тој имот, вообичаените услови и условите на 
локалниот пазар, сегашната употреба и алтернативните соодветни употреби на 
тој имот.  

 
9. Вредност што може да се осигура е вредност на недвижниот имот што се 

наведува во полисата за осигурување, а се однесува на имотот како обврска на 
осигурувачот доколку настане штета или финансиска загуба кај осигуреникот, 
предизвикана од ризикот наведен во полисата за осигурување.  

 
10. Амортизирани трошоци за замена се тековни трошоци на замена на постојниот 

недвижен имот со неговиот модерен еквивалент, при што се прават соодветни 
исправки на физичката, функционалната и на техничка застареност, а се користи 
во недостиг на подобри докази.  

 
11. Вредност при принудна продажба или ликвидациска продажба е 

вредностдобиена со продажба на недвижниот имотот, кога продавачот, од која 
било причина се наоѓа под притисок и при тоа треба да го отуѓи имотот.  

 
12. Пазарна закупнина е проценетиот износ на закупнина по кој имотот треба да се 

издаде на денот на проценување на вредност помеѓу заинтересирани 
закуподавач и заинтересиран закупец согласно условите од договорот за закуп 
при доброволна трансакција помеѓу независни и неповрзани страни после 
соодветен маркетинг, во кој двете страни поседувале доволно знаење, па 
согласно дејствувале претпазливо и без присила. 

 
13. Трошковен пристап е пристап кој дава индикација за вредноста на имотот, 

користејќи го економскиот пристап дека купувачот нема да плати повеќе за една 
недвижност од висината на трошокот за набавка или за изградба на недвижноста 
со иста корист, земајќи ја во предвид корекцијата за вредноста на амортизација на 
недвижноста.  

 
14. Пазарен пристап е пристап кој дава индикација за пазарната вредноста на 

недвижноста постигната со споредба на најмалку три слични или идентични  
недвижности, за кои постои информација околу цената. 

 
15. Приходен пристап е пристап кој дава индикација за вредноста претворајќи го 

идниот готовински тек во единствена сегашна капитална вредност. Овој пристап 
поаѓа од приходот што недвижноста може да ја оствари во текот на својот век на 
користење и укажува на вредноста преку процесот на капитализација. 

 
16. Примена на европска процена на вредност (ПЕПВ) е изготвување на процена 

на вредност на недвижност за потребите на финансиските извештаи, заради 
издавање на позајмици, заради вредност што може да се осигура, заради 
инвестициска вредност за поединечни инвеститори, прекугранична процена на 
вредност и процена на енергетска ефикасност согласно европските стандарди за 
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проценување, а согласно потребите на нарачателот на проценката, дефинирана 
во договорот помеѓу нарачателот на проценка и проценувачот. 

 
17. Услови за ангажирање се однапред дефинирани услови врз основа на кои се 

врши проценување на вредностапомеѓупроценителот и нарачателот на 
процената, кои мора да се дефинираат и договораат во писмена форма или врз 
основа написмен документ добиен од страна на извршител, нотар или суд.  

1.Забелешкаопштина Кочани –да се додаде и заинтересирано физичко или правно лице, 
Одговор: предложена корекција во текстот 

18. Датум на проценување е датум на кој се дава мислењето за вредноста (и за кој 
доказите треба да се сметаат за релевантни), а кој не може да биде постар од 
датумот кога е изготвен извештајот за извршена процена на пазарарната 
вредност на недвижниот имот. 

 
19. Извештај за процена е документ во кој детално се изнесуваат обемот, клучните 
претпоставки, методите на процена на вредноста на недвижниот имот и заклучоците 
од извршената работа. Извештајот за процена дава мислење за вредноста на 
недвижностадобиена прекуинформации кои се базираат на призната основа или на 
основи за проценка на вредност во рамките на европските стандарди за 
проценување на вредност. 
2. Забелешкаопштина Кочани Извештајот за процена дава мислење за вредноста на 
информации (?) кои се потпираат на призната основа или на основи за процена на 
вредност во рамките на европските стандарди за проценување на вредност. 
-болдираното во овој став е нејасно – да се корегира или избрише. немаме 
предлог како да гласи бидејќи е нејасно. 

Одговор: предложена корекција во текстот 
20. Атрактивносте податок кој укажува дека постоизголемен интерес за купување на 

одредена локација, во моментот на проценување на недвижноста.  
 
21. Есклузивност  подразбира посебен вид на градба осмислен со висок степен на 

креативност и изграден со употреба на најсовремени висококвалитетни градежни 
материјали прозведени по последени стандарди за квалитет на градежни 
материјали. 

 
22. Функционална површина на недвижноста е површина определена во Имотен 

лист на недвижноста или утврдена доколку не постои документација, површина 
утврдена со мерење. 

 
23. Амортизација е степен на амортизираност на објектот во зависност од годините 

на старост. 
 

24. Микролокација е близина на недвижноста до снабдувачки, здравствени и 
воспитно-образовни центри, комуникациски врски, паркинг простори слично. 

 
25. Макролокација е зона во која се наоѓа недвижноста, определена согласно оваа 

методологија.  
 

26. Енергетска ефикасност Енергетска ефикасносте однос меѓу остварениот 
учинок во услуги, стоки или енергија и потрошената енергија и се докажува 
со поседување на документ за енергетска ефикасност на градежни објекти за 
одредена недвижност. 
 

27. ЕСП- европски стандарди за проценување. 
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II.ПРИСТАПИ НА ПРОЦЕНУВАЊЕ 
 
     Член 3 
Проценката на пазарната вредност на недвижниот имот од член 2 точка 1 од 

оваа методологија се врши по три пристапи: 
1. Трошковен пристап  
2. Пазарен пристап  
3. Приходен пристап  
Проценувачот при процена на пазарната вредност на недвижен имот во 

зависност од условите за ангажирање врши процена согласно еден или повеќе 
пристапи утврдени во став 1 на овој член.  

 
     Член 4 
Пристапите на проценување се бираат во согласност на  недвижниот имот што 

е предмет на проценка. Избраните пристапи проценувачот детално ги образложува во 
својот извештај. Ако проценувачот употребуваат повеќе пристапи, едниот пристап е 
основен, а останатите служат како проверка на добиената вредност. 
 Согласно одредбите на оваа методологија не е дозволено пазарната вредноста 
на недвижниот имот да се добие како аритметичка средина на повеќе пристапи. 
 
      Член 5 

Трошковниот пристап се користи за утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот.  

При употребапримена на трошковниот пристап се земаат во предвид трошоците за 
изградба, намалени за амортизација на недвижниот имот и други околности кои 
доведуваат до зголемување или намалување на вредностасогласно оваа 
методологијата. 

Стапката за амортизација изнесува 0,5% годишно, при што за првите 10 години 
старост на објектот изнесува 0%, а над десет години се пресметува со стапка од 0,5% 
годишно од градежната вредност. 

Трошковниот пристап задолжително се користи од страна на проценувачи 
вработени во единиците на локалната самоуправа при утврдување на пазарна 
вредност за данок на промет на недвижности, наследство и подарок и данок на имот, 
како и од страна на овластени проценувачи при посебна постапка за оданочување 
согласно Законот за даноците на имот. 

Трошковниот пристап задолжително се користи при процена на објекти во 
сопственост на РМ и други државни органи од јавен интерес, училишта, градинки,  и 
друг недвижен имот од јавен интерес. 

 
Пазарниот пристап се користи при утврдување на пазарна вредност на: 
- градежно земјиште, 
- земјоделско земјиште, 
- станови, куќи, гаражи, паркинг места и деловни простории, односно пазарниот 

пристап се користи секогаш кога има споредливи податоци за најмалку три пазарни 
трансакции. 

 



5	
	

Приходниот пристап се користи при утврдување на пазарна вредност на недвижен 
имот кој создава приход, односно од издавање на недвижен имот, бензиски станици, 
хотели и друг недвижен имот кој создава приход. 

 
 
 

      Член 6  
Проценувачот при процена, искучиво по барање на нарачателот на процената 

може да врши проценување по вредности што не се заснова на пазарна вредност и да 
ги употребува и следниве вредности согласно ЕСП 2: 

1. Фер-вредност 
2. Посебна вредност 
3. Инвестициска вредност 
4. Хипотекарна вредност 
5. Вредност што може да се осигура 
6. Амортизирани трошоци на замена 
7. Вредност при принудна продажба или ликвидациска продажба. 

 
Проценувачот треба да ја наведе причината поради која се врши проценување 

на вредност, пред да се примени вредноста за проценување што не е пазарна 
вредност, почитувајќи ги принципите на транспарентност, кохерентност и 
конзистентност.  

 
 Фер вредност, како основа за проценување во своите претпоставки е помалку 
специфична и помалку прецизна од пазарната вредност и се користи кога нема 
потреба имотот да се изложува на отворен пазар. што се должи на фактот дека дека 
проценката се врши помеѓу специфични учесници како на пример, закупец и 
закуподавач.  

Фер вредноста ја зема во предвид способноста на учесниците во пазарот да 
генерираат економска корист користејќи ги средствата во нивната оптимална 
искористеност,што подразбира користење на средствата кои на денот на проценување 
имаат физичка можност, правна дозвола и финансиска изводливост. 
 

Посебна вредност може да настане доколку недвижноста поседува 
карактеристики,што ја прави попривлечна за одреден посебен купувач отколку за 
останатите купувачи на пазарот. Тие карактеристики можат да бидат физички, 
географски, економски или правни. Пазарната вредност бара да се отфрлат сите  
елементи на посебната вредност, бидејќи се претпоставува дека во било кое време 
постои само заинтересиран купувач, а не посебен купувач, како што е при проценката 
на посебната вредност.  
       
 Инвестициска вредност ги одразува околностите и финансиските цели на 
субјектот за кој се врши процена на вредноста. Оваа вредност го поврзува 
специфичниотнедвижниот имот со специфичен инвеститорот или група на инвеститори 
кои поседуваат идентификувана цел за вложување во тој недвижен имот и истите ги 
интересира колку е нивната инвестициска вредност за тоа вложување.Разликата 
помеѓу инвестициската вредност и пазарната вредност го дава мотивот со кој 
купувачот и продавачот влегуваат на пазарот.  
 

Хипотекарна вредност  се употребува кај недвижности предмет на 
обезбедување односно хипотека, заснована на вреднување на ризикот на долг период 
колку што трае вредноста на кредитот.Хипотекарната вредност е основа врз основа на 
која се проценува дали недвижноста под хипотека обезбедува доволно гаранција за да 
се обезбеди заемот за подолг рок. 

Намената на хипотекарната вредност е да се обезбедидолгорочна, одржлива 
вредност како стабилна основа, за да се процени далиимотот е соодветен за да 
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обезбеди гаранција за хипотека, а кој ќе се одржи во текот наможните идни 
флуктуации на пазарот. 

Хипотекарната вредност се разликува од пазарната вредност бидејќи целта е 
таа да ја преставува проценката на вредноста на недвижноста, која важи за подолг 
временски период,а пазарната вредност е проценка извршена само на денот на 
проценување на вредност. 

 
Вредност што може да се осигура се употребува при проценка за потребите 

на осигурување на недвижноста. Кога проценувачот добива инструкции да изврши 
проценка не недвижност што може да се осигура, тогаш тој треба да го одреди износот 
што ќе овозможи соодветно осигурително покритие за тој имот.  

Проценка на вредност со примена на амортизирани трошоци за замена е 
метод со кој во недостаток на подобри докази, може да се дојде до пазарната вредност 
и може да се користи за пресметување на вредноста на недвиностите за кои не 
постојат релеватни дирекни пазарни споредби, земајќи го во предвид широкиот 
спектар на пазарни докази.  

 
Вредност при принудна продажба или ликвидациона продажба се утврдува 

кога продавачот е под притисок да изврши продажба и како последица на тоа не може 
да направи соодветен маркетинг на недвижноста. Цената што може да се постигне под 
овие околности, ќе зависи од природата на притисокот што се врши врз продавачот, 
како и од причините поради кои не може да се спроведе соодветен маркетинг. 
Проценувачот поаѓајќи од тие причини врши процена на недвижноста по пониска 
вредност од пазарната вредност, имајќи ги во предвид фактите, притисокот што го има 
продавачот, временскиот период на продажба, спреченоста да се спроведе соодветен 
маркетинг и други специфични причини. 

 
Член 7 

Проценувачот може да ја користи европската проценка на вредност согласно 
Европските стандарди за проценување во следните случаи: 

1. Проценка на вредност за потребите на финансиските извештаи 
2. Проценка на вредност заради давање  на заем  
3. Проценка на вредност што може да се осигура 
4. Примена на инвестициска вредност за поединечни инвеститори 
5. Прекугранична проценка на вредност и 
6. Проценка на вредност на имот и енергетска ефикасност. 

 
Примената на европската проценка на пазарната вредност на недвижен имот е 

исклучиво по барање на нарачателот на проценка.  
 
Проценка на вредност за потребите на финансиско известување се применува 

при проценка на недвижниот имот за потребите за целите на финансиско известување, 
со што се поставуваат принципите на изготвување на финансиски извештаи на база на 
вреднување и се обезбедуваат насоките за вреднување на недвижен имот врз основа 
на објективна вредност. Целта на оваа проценка е да се обебзбедат финансиски 
информации за ентитетот за кој се прави извештајот, којшто би можел да биде од 
корист за постојните  и за потенцијалните инвеститори, за заемодавачите и за другите 
доверители при донесување на одлуки за обезедување на средства на субјектот.  

 
Проценка на вредност заради давање на заем, се однесува во сите околности 

кога од проценувачите се бара да ги советуват или да ги известат интитуциите и 
другите субјекти што се занимаваат со давање на заем. При тоа проценката се базира 
на видот на недвижноста – вложување во недвижности, недвижности што ги користи 
сопственикот за свои потреби, имоти во развој, имоти што обично се вреднуваат врз 
основа на деловниот потенцијал, потрошни средства-рудници, наоѓалишта на 
минерали и друго, како и географскиот или деловниот контекст на недвижноста. 
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Проценка на вредност на недвижен имот што може да се осигура, се 
применува со цел да се утврди обврската на осигурувачот доколку дојде до 
оштетување или до уништување на објектите. При оваа проценка не се разгледуваат 
другите видови на осигурување за кои може да има потреба, од други ризици што 
произлегуваат од оштетување или од уништување на објектот или од прекин на 
дејност или од други видови на осигурување кои обично се користат при управување 
со недвижноста. 

 
Примена на инвестициска вредност за поединечни инвеститори, е 

изготвување на извештај за процена врз основа на инвестициска вредност, при што 
мора јасно да се нагласи и да се потрди дека проценката се прави само за одреден 
инвеститор (согласно неговите барања и претпоставки), а не за потребите на трети 
лица.  

 
Прекугранична проценка на вредност, овозможува вршење на процена во друга 

земја и оваа примена бара одлично познавање на Европските стандарди за 
проценување, компентентност на проценувачот да врши проценка во друга земја и 
одлично познавање на пазарот на недвижности и познавање на законодавството во 
земјата каде се врши проценката. 

 
Проценка на вредност на имот и енергетска ефикасност, се врши со  

разгледување  на прашања поврзани со енергетската ефикасност при проценување на 
вредноста на недвижноста како што е потврда за енергетски перформанси, технички 
систем на градба (греење, ладење, вентилација), годишните трошоци за енергија и 
мерки за подобрување на енергетскатаефикасноста (реновирање). 

 
 

III. ТРОШКОВЕН ПРИСТАП 
 
а) Процена на градежни објекти 
 

Член  8 
 

Трошковниот пристап се базира на тоа дека градежната вредност на 
недвижниот имот е соодветна со трошоците за изградба на истата недвижност 
согласно оваа методологијата. 

За процена по трошковен пристап се користат следниве табели кои се составен 
дел од оваа методологија и тоа: 

1. Табела за процена по трошковен пристап на станови во колективна 
станбена зграда  

2. Табела за процена по трошковен пристап на индивидуални станбени 
згради (куќи) 

3. Табела за процена по трошковен пристап на дуќани, деловно 
административни згради и угостителски објекти (ресторани, кафеани и 
кафулиња) 

4. Табела за процена по трошковен пристап на хотели, мотели, објекти за 
спорт, одмор и рекреација и бензински пумпи 

5. Табела за процена на индустриски објекти (производствени 
објекти,магацини, хали и стоваришта) 

6. Табела за процена по трошковен пристап на гаражи и паркинг простор 
7. Табела за процена по трошковен пристап на помошни објекти (шупи, 

штали, плевни и амбари). 
 

Пазарната вредност на недвижниот имот се утврдува во пресметковни бодови 
по m² функционална површина при што 1(еден) бод = 1 (евро) ЕУР. 

 
3. Забелешка општина Кочани –  
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8.Табела за процена по трошковен пристап на објекти за производство на 
раноградинарски култури (оранжерии) 
9.Табела за процена по трошковен пристап на објекти силоси, резервоари, 
продуктоводи и слични објекти, каде пресметката се врши по мерни 
единици  метри кубни, метри должни или тони. – наш предлог е да се 
направи образец пресметка согласно трошковен метод кога имаме 
пресметка на објекти изразени во м3 
 

Со забелешка од општина Кочани се бара табела за оранжерии и силоси, резервоари, 
продуктоводи и сл.!!!  
Одговор:Дали оранжериите се недвижност која се запишува или се земјоделско 
земјиште за кое треба да се примени фактор за опременост со инсталации и друга 
опрема? За силоси, резервоари, продуктоводи и сл. треба да се даде некоја насока-на 
пример доколку се типски да се земаат податоци од набавна цена на производител со 
предвидена амортизација према утврден век на користење од производителот-како за 
возилата, а за она што се гради да се предвиди цената за изградба и вградената 
опрема (оптички влакна, цевки, кабли, шахти и сл.) 
 
1) Процена  по трошковен пристап на станови во колективна станбена зграда  
 

Член 9 
Пазарната вредност на становите во колективна станбена зграда по трошковен 

пристап се пресметува според следниве елементи: 
а) Вид на градба: армирано бетонска, друг вид на градба (непечена тула, камен, полна 
тула) и монтажна според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
б) Инсталации: водоводнаи канализациона (10% од вкупнатафункционална површина 
на недвижноста), електрична, парно, плинска, безбедносен систем, 
телефонска/мрежна, систем за греење и ладење, според пресметковни бодови по m² 
функционална површинатаму каде што има; 
в) Лифт, според пресметковни бодови по m²  функционална површина; 
г) Подна подлога: паркет (буков, дабов и екслузивен), патос, ламинат, 
таркет(ексклузивен ламинат), плочки (стандарни, керамика, терацо, модерни, 
луксузни) според пресметковни бодови по m² површина на соодветна подна подлога; 
д) Спуштен плафон - (гипс-картон, армстронг и останат), според пресметковни бодови 
по м2 површина на соодветна плафонска површина; 
ѓ) Санитарија – класична, модерна и ексклузивна според санитарна површина; 
е) Фасадна столарија (прозорци и балконски врати):дрвена – класична, дрво – 
ротооков, термопан стакло, ПВЦи алуминиумска, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 

4 Забелешка општина Новаци - Во пракса се појавуваат случаи кога на истиот објект 
е вградена столарија од различни материјали. 

 
ж) Врати: внатрешни (шперовани, фурнирани, модерни – масив или друг ексклузивен 
материјал) според пресметковни бодови по m² функционална површинаи надворешни 
(обични, дрвени, алуминиумски, ПВЦ, блиндор) според број; 

5. Забелешка општина Новаци - Во пракса се појавуваат случаи кога во истиот стан се 
вградени внатрешни врати од различни материјали! 

 
з)  Фасада: класична, травертин, пикована, демит, мермерни плочки, камен, фасадна 
цигла, стаклена фасада, сендвич панел и демит фасада со декорации (барок, 
класицизам) според пресметковни бодови по m² функционална површина; 

5. Забелешка општина Новаци - Фасадните декорации може да се изведени и без 
изведба на демит фасада 

 
ѕ) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча со изолација, 
пластифициран лим и етернит плочи според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
и) Изолација-хидро, според пресметковни бодови по m²функционална површина; 
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ј)Олуци: поцинкувани, бакарни и ПВЦ, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина. 
Забелешките од Општина Новаци се за тоа што кога ќе се јават различни материјали 
применети во градбата-за точките е, ж, з,?  
Одговор:Бидејки е податок кој се утврдува по м2 од површината на недвижноста, не 
може да се пресметува со иста цена-бодови, па дали може да се намалува 
процентуално во однос на површината која е со друг материјал? 
2) Процена  по трошковен пристап  на индивидуални станбени згради (куќи) 
 

 
Член 10 

Пазарната вредност на индивидуални станбени згради (куќи) по трошковен 
пристап се пресметува според следниве елементи: 
а) Вид на градба: армирано бетонска, друг вид на градба (непечена тула, камен, полна 
тула), монтажна, камен според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
б) Инсталации: водоводнаи канализациона (10% од вкупната функционална површина 
на недвижноста), електрична, парно, плинска, безбедносен систем, 
телефонска/мрежна, систем за греење и ладење според пресметковни бодови по m² 
функционална површина, таму каде што има; 
в) Лифт, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
г) Подна подлога: паркет (буков, дабов и екслузивен) патос, ламинат, таркет 
(ексклузивен ламинат), плочки (стандарни, керамика, терацо, модерни, луксузни) 
според пресметковни бодови по m² површина на соодветна подна подлога; 
д) Спуштен плафон: гипс-картон, армстронг и останат, според пресметковни бодови по 
m² површина на соодветна плафонска површина; 
ѓ) Санитарија: класична, модернаи ексклузивна, според санитарна површина; 
е) Фасадна столарија (прозорци и балконски врати): дрвена-класична, дрво-ротооков, 
термопан стакло, ПВЦ и  алуминиумска, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 

7.Забелешка  општина Кочани  - и метална црна браварија. 
8.Забелешка  општина Новаци  - Во пракса се појавуваат случаи кога на истиот 
објект е вградена столарија од различни материјали. 

 
ж) Врати: внатрешни (шперовани, фурнирани, модерни – масив или друг ексклузивен 
материјал) според пресметковни бодови по m² функционална површина и надворешни 
(обични, дрвени, алуминиумски, ПВЦи блиндор),кои се пресметуват по број; 

9.Забелешки  општина Новаци  -  Во пракса се појавуваат случаи кога во истиот 
стан се вградени внатрешни врати од различни материјали! 
 
з)  Фасада: класична, травертин, пикована, демит, мермерни плочки, камен, фасадна 
цигла, стаклена фасада, сендвич панел, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
ѕ) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча со изолација, 
пластифициран лим и етернит плочи, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
и) Изолација: хидро, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 

10.Забелешка општина Кочани -  може објектот да има поставено термо изолација 
на поткровјето, а фасада да нема или фасадата да е класична, односно да нема енергетска 
ефикасност 
 
ј)  Олуци: поцинкувани, бакарни и ПВЦ според пресметковни бодови по m² 
функционална површина. 
Забелешка од Општина Кочани и Новаци: што кога ќе се јават различни материјали 
применети во градбата-за точките е, ж, з,?  
Одговор:Бидејки е податок кој се утврдува по м2 од површината на недвижноста, не 
може да се пресметува со иста цена-бодови, па дали може да се намалува 
процентуално во однос на површината која е со друг материјал? 
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3) Процена  по трошковен пристап  на дуќани, деловно-административни згради 
и угостителски објекти (ресторани, кафеани и кафулиња) 

 
Член 11 

Пазарната вредност на дуќани, деловно-административни згради и угостителски 
објекти (ресторани, кафеани и кафулиња)по трошковен пристап се пресметува според 
следните елементи: 

 
а) Вид на градба: армирано бетонска, друг вид на градба(непечена тула, камен, полна 
тула) и монтажна, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
б)Инсталации: водоводна и канализациона (10% од вкупната функционална површина 
на недвижноста), електрична, парно, плинска, безбедносен систем, 
телефонска/мрежна, систем за греење и ладење, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина, таму каде што има потреба; 
в) Лифт, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
г) Подна подлога: паркет (буков, дабов и екслузивен), патос, ламинат, таркет                  
(ексклузивен ламинат), плочки (стандарни, керамика, терацо, модерни, луксузни), 
според пресметковни бодови по m²површина на соодветна подна подлога; 
д) Спуштен плафон:гипс-картон, армстронг и останат, според пресметковни бодови по 
м2 површина на соодветна плафонска површина; 
ѓ) Санитарија: класична, модерна и ексклузивна според санитарна површина; 
е) Фасадна столарија (прозорци и балконски врати): дрвена-класична, дрво-ротооков, 
термопан стакло, ПВЦ, алуминиумска, според пресметковни бодови по 
m²функционална површина; 
ж) Врати: внатрешни (шперовани, фурнирани, модерни – масив или друг ексклузивен 
материјал), според пресметковни бодови по m²функционална површинаи надворешни 
(обични, дрвени, алуминиумски, ПВЦ, блиндор,роло врата и метална црна браварија) 
по број; 
з)  Фасада – класична, травертин, пикована, демит, мермерни плочки-камен и сл., 
фасадна цигла, стаклена фасада, сендвич панел и демит фасада со декорации(барок, 
класицизам) според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
ѕ) Излог: дрвен, ПВЦ , алуминумски и метален според пресметковни бодови по m² 
површина на излог; 
и) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча со изолација, 
пластифициран лим и етернит плочи, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина за секое ниво; 
ј) Изолација: хидро,  според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
к)Олуци: поцинкувани, бакарни и ПВЦ, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина. 
 
 

 
4) Процена по трошковен пристап  на проценка на хотели, мотели, објекти за 
спорт, одмор и рекреација и бензиски пумпи 

 
 
Член 12 

Пазарната вредност на хотели, мотели, објекти за спорт, одмор и рекреација и 
бензиски пумпи по трошковен пристап се пресметува според следниве елементи: 

 
а) Вид на градба: армирано бетонска, друг вид на градба (дрвена, полна тула), камен и 
монтажна според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
б) Инсталации: водоводна и канализациона (20% од вкупната функционална површина 
на недвижноста), електрична, парно, плинска, безбедносен систем, 
телефонска/мрежна, систем за греење и ладење според пресметковни бодови по m² 
функционална површина,таму каде што има потреба; 
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в) Подна подлога: паркет (буков, дабов и екслузивен), патос, ламинат, таркет 
(ексклузивен ламинат), плочки (стандарни, керамика, терацо, модерни, луксузни) 
според пресметковни бодови по m² површина на соодветна подна подлога; 
г) Спуштен плафон: гипс-картон, армстронг и останат, според пресметковни бодови по 
m² површина на соодветна плафонска површина; 
д) Санитарија: класична, модерна, ексклузивна според санитарна површина; 
ѓ)Фасадна столарија (прозорци и балконски врати): дрвена-класична, дрво-ротооков, 
термопан стакло, ПВЦ, алуминиумска, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
е) Излог: дрвен, ПВЦ, алуминумски и метален, според пресметковни бодови по m² 
површина на излог; 
ж) Врати: внатрешни (шперовани, фурнирани, модерни-масив или друг ексклузивен 
материјал) според пресметковни бодови по m² функционална површина и надворешни 
(обични, дрвени, алуминиумски,ПВЦ и  блиндор) според број; 
з)  Фасада: класична, травертин, пикована, демит, мермерни плочки, камен, фасадна 
цигла, стаклена фасада, сендвич панел и демит фасада со декорации(барок, 
класицизам) според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
и) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча со изолација, 
пластифициран лим и етернит плочи, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
ј)Изолација: хидро, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
к)  Олуци: поцинкувани, бакарни и ПВЦ, според пресметковни бодови по 
m²функционална површина; 
ќ) други содржини (базени, сауни и друго). 
 
 
5) Процена по трошковен пристап на индустриски објекти ( производствени 
објекти,магацини, хали и стоваришта) 
 
 

Член 13 
Пазарната вредност на индустриски објекти (производствени објекти,магацини, 

хали и стоваришта) по трошковен пристап се пресметува според следниве елементи: 
 

а) Вид на градба: армирано бетонска, полна тула и монтажна според пресметковни 
бодови по m² функционална површина; 
б) Кровна конструкција: дрвена, метална и армирано бетонска, според пресметковни 
бодови по m² функционална површина; 
в) Инсталации: водоводна и канализациона (5% од вкупната функционална површина 
на недвижноста), електрична, парно, плинска, безбедносен систем, 
телефонска/мрежна, систем за греење и ладење според пресметковни бодови по m² 
функционална површина,таму каде што има потреба; 
г)Лифт, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
д) Подна подлога: паркет (буков, дабов и екслузивен), патос, ламинат, таркет 
(ексклузивен ламинат), плочки(стандарни, керамика, терацо, 
модерни,луксузни),специјални индустиски подови, бетонски под и останат под, според 
пресметковни бодови по m² површина на соодветна подна подлога; 
ѓ) Спуштен плафон: гипс-картон, армстронг и останат, според пресметковни бодови по 
m² површина на соодветна плафонска површина; 
е) Санитарија: класична и модерна според санитарна површина; 
ж) Фасадна столарија (прозорци): дрвена-класична, дрво-ротооков, термопан стакло, 
ПВЦ, алуминиумска и метална црна браварија, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина; 
з) Врати: внатрешни (шперовани, фурнирани, модерни-масив или друг ексклузивен 
материјал, ПВЦ, алуминумски), според пресметковни бодови по m² функционална 
површина и надворешни (дрвени, алуминиумски, ПВЦ, блиндор, роло врата и метална 
црна браварија) според број; 
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ѕ)  Фасада: класична, травертин, пикована, демит, мермерни плочки, камен, фасадна 
цигла, стаклена фасада, сендвич панел и демит фасада со декорации(барок, 
класицизам), според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
и) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча со изолација, 
пластифициран лим, етернит плочи и сендвич панел, според пресметковни бодови по 
m² функционална површина; 
ј) Изолација – хидро според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
к) Олуци: поцинкувани, бакарни и ПВЦ според пресметковни бодови по m² 
функционална површина. 

11. Забелешка  општина Кочани - Вредноста за вид на градба во предлог 
табелите непотребно се зголемени, а се зема и кровна конструкција. Треба или да се 
зголемат вредностите за вид на градба а да се тргне кровната конструкција или да 
останат претходните вредности за вид на градба и кровната конструкција. Вака 
како што е предложено се добиваат за 30% поголеми вредности. 
 
Забелешката од Општина Кочани е дека се добиваат големи вредности па се предлага 
да се намали со отстранување на бодови за кровна конструкција!!!  
Одговор: Нема кровна конструкција ниту во членот, ниту во табелите, кровниот 
покривач се пресметува со кровната конструкција која го носи покривачот. 
 
6) Процена по трошковен пристап на гаражи и паркинг простор 
 

Член 14 
Пазарната вредност на гаражи и паркинг простор  по трошковен пристап се 

пресметува според следниве елементи: 
 

а) Вид на гаража: во склоп на станбена зграда(подземна), во склоп на станбена 
зграда(надземна),надземна во низа гаражи, поединечни надземни гаражи, во склоп на 
куќа(подземна), во склоп на куќа(надземна), катни-подземни/надземни, паркинг 
простор/гаража и монтажна, според пресметковни бодови по m² функционална 
површина; 

12.Забелешка општина Новаци – 
 1. За разлика од гаражите во склоп на колективна станбена зграда (подземна или 

надземна), гаражите во склоп на куќа можат да бидат во подрум (подземна), во приземје 
(надземна) или во сутерен (подземно / надземна) 

2. Можеби е во ред да се размисли како и колку ќе се одрази на пазарната цена 
доколку колективната станбена зграда има заедничка гаража со определени (или 
неопределени) паркинг места за поединечниот стан – како предмет на процена. 
 
б) Кровна конструкција: рамна плоча и коси кровови, според пресметковни бодови по 
m² функционална површина; 

13. Забелешка  општина Новаци  
- Пример 1 (според приложените табели) за размислување 
  
 - 1.1. во склоп на станбена зграда – подземна 25 ЕУР   
 - 1.2. во склоп на станбена зграда – надземна 35 ЕУР 
 
 - 1.4. поединечни надземни гаражи 75 ЕУР 
   2.1. рамна плоча 15 ЕУР 
                                                       Вкупно: 90 ЕУР 
 
или: 
 
 - 1.4. поединечни надземни гаражи 75 ЕУР 
   2.1. коси кровови 5 ЕУР 
                                                       Вкупно: 80 ЕУР 
што значи дека поединечната надземна гаража (25-30 ЕУР) е околу 3 пати поскапа од 
гаражата во склоп на колективна станбена зграда (80-90 ЕУР), што не е случај со 
станбениот простор изграден во армирано-бетонски систем на градба во 
колективнастанбена зграда (150 ЕУР) или во индивидуална станбена зграда (куќа) (исто 
така 150 ЕУР). 
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Примерот би можеле да го илустрираме и вака: 
 
 - стан во зграда (АБ конструкција) 150 ЕУР 
 - гаража во склоп 25-35 ЕУР 
 
во однос на: 
 
 - стан во куќа (АБ конструкција) 150 ЕУР 
 - гаража во склоп 80-90 ЕУР 
 
в) Врати: метални, дрвени и автоматски,се пресметува според број; 
г)Инсталации: водоводна и канализациона (10% од вкупната функционална површина 
на недвижноста),електрична и канал,според пресметковни бодови по m² функционална 
површина, таму каде што има потреба; 
д) Подна подлога: бекатон плочки, бетонска плоча, подинг подлога и асфалт, според 
пресметковни бодови по m² површина на соодветна подна подлога. 

14. Забелешка општина Новаци – 
1. За разлика од гаражите во склоп на колективна станбена зграда (подземна или 

надземна), гаражите во склоп на куќа можат да бидат во подрум (подземна), во приземје 
(надземна) или во сутерен (подземно / надземна) 

2. Можеби е во ред да се размисли како и колку ќе се одрази на пазарната цена 
доколку колективната станбена зграда има заедничка гаража со определени (или 
неопределени) паркинг места за поединечниот стан – како предмет на процена. 
 
Забелешката од Општина Новаци за тоа кои бодови за гаражи во сутерен, и за паркинг 
во подрум на зграда???  
Одговор: Втората забелешка не е јасна. За гаражи во сутерен би се пресметувало исто 
како за подрум затоа што има рампа за пристапување, а за паркинг во подрум на 
зграда точка 1.8 од табелата(Паркинг простор/гаража). 
 
7) Процена по трошковен пристап на помошни објекти (шупи, штали, плевни и 
амбари) 
 

Член 15 
Пазарната вредност на помошни објекти (шупи, штали, плевни и амбари)по 

трошковен пристап се пресметува според следниве елементи: 
 

а) Вид на градба: армирано бетонска, полна тула, бондрук/плитар, монтажна, камен, 
непечена тула и бетонски блокови, според пресметковни бодови по m² функционална 
површина; 

15. Забелешка  општина Новаци 
 - помошен објект - АБ конструкција 120 ЕУР 
 - поединечна надземна гаража - АБ конструкција 75 ЕУР 
 
Цената изгледа несразмерно висока – особено во руралните средини! 
 
б) Кровна конструкција: дрвена, метална и армирано бетонска, според пресметковни 
бодови по m² функционална површина; 
в) Инсталиции: водовна и канализациона (10% од вкупната функционална површина 
на недвижноста),електрична и одводни канали, според пресметковни бодови по m² 
функционална површина,таму каде што има потреба; 
г) Подна подлога: бекатон плочки, бетонска плоча и дрвена, според пресметковни 
бодови по m² површина на соодветна подна подлога; 
д) Фасадна столарија: дрвена, метална и ПВЦ/алуминиум, според пресметковни 
бодови по m² функционална површина; 
ѓ) Кровен покривач: керамиди, салонит, шиндра, рамна плоча, пластифициран лим и 
етернит плочи, според пресметковни бодови по m² функционална површина; 
е) Врати:  дрвени, метални, ПВЦ/алуминиум според број. 
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Забелешката од Општина Новаци дека е несразмерна цената за помошен објект во 
споредба со гаража!!!  
Одговор: можеби треба да се размисли за објекти со висина од над 2,5м. да има 
различна вредност од објекти со висина до 2,5м кои би се изедначиле со гаражите.  

 
Член 16 

При примена на трошковниот пристап исклучиво по барање на нарачателот 
напроцена, согласно европските и меѓународните стандарди за процена, проценувачот 
во предвид може да ги земедиректните и индирекните трошоци за градба, па 
добиената вредност да ја намали за амортизацијата на недвижноста. 
Директни трошоци за изградба кои треба да бидат земени во предвид се: 

- земјени работи 
- темел и подна плоча 
- меѓукатна конструкција, столбови и скали  
- фасадни и преградни ѕидови 
- кровна конструкција и покривање 
- подни работи 
- врата и прозорци 
- молеро фарбарски работи 
- водовод, канализација и греење 
- електро и машински инсталации  
- телекомуникациски инсталации  и 
- останати градежни и градежно занаетчиски  работи  

Индиректни трошоци кои треба да бидат земени во предвид се: 
- геодетски услуги и геомеханичко истражување 
- проектирање и ревизија на проектот 
- согласности и дозволи 
- надомест за приклучоци 
- надоместок за уредување на земјиште 
- надзор и 
- технички прием и запишување во катастар недвижности. 

Пресметката на директните и индиректните трошоци се врши по m² површина 
запишана во имотниот лист, со што се добиваат вкупните трошоци за изградба на 
предметната недвижност. 

Кон пресметката од став 3 на овој член се додаваат и трошоците за изградба на 
гаража, паркинг или ограда.   
 Проценувачот при примена на трошковниот пристап може да користи и 
податоци за градежна вредност на слични или идентични објекти како споредливи 
показатели за примена на трошковниот пристап, при што во извештајот ќе го наведе 
изворот на податокот.  
 Во специфични случаи (силоси, резервоари, продуктоводи и слично), 
пресметката се врши по други мерни единици (метри кубни, метри должни, тони). 

16. Забелешка општина Новаци 
Во пракса често се среќаваат објекти без извршен етажен катастар. Според тоа во став 1 
од овој член, можеби треба да се дефинира дека примена на трошковниот пристап, 
исклучиво по барање на нарачувачот на процена, согласно европските и меѓународните 
стандарди за процена, кога проценувачот во предвид може да ги земе директните и 
индирекните трошоци за градба може да се врши само на објекти каде има внатрешен 
катастар.  

18. Забелешка општина Кочани  - Не се во согласност со наведените позиции во 
претходните членови и табелите. 
 
Забелешката од Општина Новаци дека нема секаде направен етажен премер!!! 
Одговор: Можеби треба преодно да се користи утврдување на корисна површина од 
проценувачот? 
Забелешката од Општина Кочани дека не се во согласност позициите од членовите со 
табелите!!!  
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Одговор: не е јасна забелешката во кој дел не се во согласност.   
  

Член 17 
Добиената градежна вредност од член 16 се намалува за степенот на 

амортизација. 
19. Забелешка општина Кочани - треба да остане истиот текст од старата 

методологија за пресметка на на пазарна вредност на недвижен имотн бидејки е 
доста јасен (член 5 став 3) 

 
При пресметка на амортизацијата проценувачот може  да ги земе во предвид: 
- физичко пропаѓање на недвижниот имот (старост на објектот и начин на 

употреба, негативни надворешни влијанија врз објектот и слично); 
- функционална застареност на недвижниот имот (оштетување во изградба, 

несоодветна или застарена изградбакоја ја намалува функционалноста на 
недвижниот имот и слично); 

- економскиот век на недвижниот имот (вкупниот период на користење на 
недвижноставо години); 

- ефективна старост на недвижниот имот (старост, одредена со состојбата и 
употребната вредност на недвижноста); 

- преостанат економски век на недвижноста (период во кој недвижноста ќе 
продолжи да допринесува во иднина) и 

- степен на физичка амортизација. 
20. Забелешка општина Новаци 
Како и според што ќе се определува пресметковно влијанието на овие случаи, 
наспроти определената амортизацијата и рационално лимитираните случаи од 
член 30, 31, 32 и 33 од оваа Предлог – методологија.  
 
21. Забелешка општина Кочани - треба да се преиспитаат овие алинеи дали 
воопшто треба да стојат овде бидејки ценам дека не им е место, бидејки 
доколку остане старото решение за пресметка на амортизацијата истите се 
безпредметни во овој дел. 
 

Забелешката од Општина Кочани е да се преиспитаат алинеите!!!  
Одговор: По првата забелешка да остане стариот текст не е издржана, а за втората 
забелешка со алинеите дадена е можност а не обврска, значи за појаснување на 
определени вреднувања при процена на недвижноста од страна на проценувачот. 

б) Процена на градежно земјиште 
Член 18 

 Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната 
цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на годината за која се 
врши процена на земјиштето или доколку не се извршени купопродажби на подрачјето 
на предметната општината, пазарната вредност се утврдува според споредбени 
податоци за градежните земјишта кои се во промет во општините, кои се соседни на 
општината на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.  

При процена на градежно земјиште кое е изградено со инфрастуктурни објекти, 
или има извршено посебна подготовка за изградба на објектите, треба да се земат во 
предвид проценетата вредност на инфраструктурните објекти при определување на 
пазарната вредност. 

 
Член 19 

Градежното земјиште  може да се вреднува согласно Ценовникот за утврдување 
на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште, донесен од Советите на 
општините и Советот на Град Скопје, согласно член 26 став (1) од Законот за даноци 
на имот.(согласно забелешка од законодавство) 

• За градежното земјиште кое е влезено во ГУП на општината, во ГУП на Град 
Скопје и во ДУП на соодветната општина се зема 100% од цената од 
ценовникот (фактор х 1). 
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• За градежното земјиште кое е влезено во  ГУП на општината, во ГУП на 
Град Скопје, а за истото нема донесено ДУП на соодветната општина се 
зема 80% од цената од ценовникот (фактор х 0,8). 

• За градежното земјиште кое не е влезено во ГУП на општината, во ГУП на 
Град Скопје, а за истото постои урбанистичка документација (план) во 
соодветната општина со предвидена намена за градба се зема 100% од 
цената од ценовникот (фактор х 1). 

• За градежното земјиште кое се наоѓа во област на улица – пат се зема 50% 
од цената од ценовникот (фактор х 0,5). 

• За градежното земјиште кое се наоѓа во област на заштитено зеленило, 
парк, шума, далновод и сл. или во област на заштитен историски локалитет 
се зема 30% од цената од ценовникот (фактор х 0,3). 

• Доколку предмет на процена е земјиште под објект кое како такво е 
запишано во имотен лист, а на лице место има дивоизграден објект објект 
кој не е запишан во ИЛили во моментот на проценката воопшто нема објект 
се зема вредност на градежното земјиштето односно 100% од цената од 
ценовникот за градежно земјиште (фактор х 1). 
 
22. Забелешка општина Боговиње - 1.После член 19 да се  додаде нов член кои 
гласи 

Член 19а 

Пазарна вредност  за земјоделско земјиште,шуми   и пасишта, за земјоделското 
земјиште кое не е опфатен со урванистички план  (вон градежен реон со планска 
документација), но е во непосредна близнина на регионални,магистрални и 
автопати и во близина има инфраструктурни објекти,  што ја зголемуват 
вредноста на земјиштето)да се земе до 50% од утврдената вредност за 
градежно земјиште во вод ценовникот за утаврдување на градежно и 
земјоделско земјиште. 

23. Забелешка на општина Новаци-- Што е карактер на земјиште? 
- Врз основа на што ќе се издава уверението за карактер на земјиште? 
- Како и колку карактерот на земјиштето ќе влијае врз пазарната цена на 
земјоделското земјиште утврдена во Ценовникот за утврдување на пазарна 
вредност на градежно и земјоделско земјиште, донесен од Советите на 
општините и Советот на Град Скопје. 

 
Забелешката од Општина Боговиње е да се додаде нов член 19а за земјиште кое не е 
градежно а со урбанистичко планска документација може да се пренамени во 
градежно (најчесто за земјиште покрај регионални и магистрални патишта кога се 
предвидува за бензински пумпи)!!!  
Одговор: ова е честа и реална забелешка и од проценувачите, можеби треба да се 
прифати како нов став во член 20.Забелешката од општина Новаци е нејасна. 

в) Процена  на земјоделско земјиште 
Член 20 

Пазарната вредност на земјоделското земјиште, шуми и пасиштата се утврдува 
според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на 
годината за која се врши процената на земјиштето или доколку нема податоци за 
предметната општина како појдовна пазарната вредност се утврдува според соодветни 
споредбени податоци за земјоделското земјиште, шумите и пасиштата кои се во 
промет во општините кои се соседни на општината на чие подрачје се наоѓа 
недвижниот имот.  

24. Забелешка општина Свети Николе -  Пазарната вредност на земјоделското 
земјиште, шуми и пасиштата да се утврдува согласно Ценовникот за утврдување на 
пазарна вредност по класи  на земјоделското земјиште, шуми и пасиштата како и 
утврдени  зони   донесени од Советите на општините и Советот на Град Скопје. 
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25. Забелешка општина Ново Село  - самите општини и ние како проценители да 
изготвиме предлог одлука со која советот ке донесе  во која ке стои вредноста. 

 
г) Утврдување на пазарната вредност на недвижен имот според макро локација 

 
Член 21 

 
При утврдување на пазарната вредност на недвижен имот проценувачот треба 

да ја земе во предвид и макролокацијата на недвижноста односно зоната каде се наоѓа 
предметната недвижност. 

Пазарната вредност според зоните се утврдува со м2 функционална површина 
која се додава на утврдената градежна вредност намалена за амортизација и тоа за: 

 
 

Табела за вредност на зони 
 

ЗОНА Евра 
ПРВА ЗОНА 700 

ВТОРА ЗОНА 650 

ТРЕТА ЗОНА 600 

ЧЕТВРТА ЗОНА 550 

ПЕТТА ЗОНА 500 

ШЕСТА ЗОНА 450 

СЕДМА ЗОНА 400 

ОСМА ЗОНА 350 

ДЕВЕТТА ЗОНА 300 

ДЕСЕТТА ЗОНА 250 

ЕДИНАЕСЕТТА ЗОНА 200 

ДВАНАЕСЕТТА ЗОНА 150 

ТРИНАЕСЕТТА ЗОНА 120 

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ЗОНА 100 

ПЕТНАЕСЕТТА ЗОНА 80 

ШЕСНАЕСЕТТА ЗОНА 50 

СЕДУМНАЕСЕТТА ЗОНА 40 

ОСУМНАЕСЕТТА ЗОНА 30 

ДЕВЕТНАЕСТА  ЗОНА 15 

ДВАЕСТА ЗОНА 5 

 
Забелешка: Бодовите на зоната се 1 евро во денарска противредност на денот на 
проценувањето. 

 
Ценовникот за градежно и земјоделско земјиште како и зоните за 

макролокации, единиците на локална самоуправа и градот Скопје се должни најдоцна 
до 25.12. во тековната година да ги објават во Службен гласник на општините и градот 
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Скопје, на својата веб странаи да ги достават до Комората на проценувачи на 
Република Македонија и ЗЕЛС. 

26. Забелешка општина Дебар -  Во член 21 мислам треба да се предвидуваат и 
подзони како во старата Методологија. 

Одговор: не треба да се оптоварува повторно Методологијата со подзони. 
Забелешка од законодавство:Последниот став да се избрише. 
д) Утврдување на пазарна вредност на недвижен имот според микро локација 

     
Член 22 

Елементи за утврдување на микро локација се: 
- снадбувачки центри: трговски центри или продавници во комплекс, 
- здравствени центри: амбуланти и поликлиники, 
- воспитно образовни центри, градинки, основни и средни училишта и 
- комунукациски врски: автобуска постојка за јавен превоз, меѓуградска автобуска 

станица и железничка станица. 
Под снабдувачки центри се подразбираат трговски центри или продавници во 

комплекс и овој микро локациски услов изнесува 20 евра/м2 во денарска 
противредност на денот на проценувањето на недвижниот имот. 

Под здравствени центри се подразбираатамбуланти, поликлиникии други 
здравствени центри и овој микро локациски услов изнесува 30 евра/м2, во денарска 
противредност на денот на проценувањетонанедвижниот имот. 

Под воспитно-образовни  центри се подразбира градинки, основни и средни 
училишта и овој микро локациски услов изнесува 30 евра/м2, во денарска 
противредност на денот на проценувањето на недвижниот имот. 

Под комуникациски врски-близина на јавен превоз, се подразбира близина на 
јавен превоз и овој микро локациски услов изнесува 20 евра/м2 во денарска 
противредност на денот на проценувањетона недвижниот имот. 

27.Забелешка општина Битола - Не е прецизирано во метри растојанието за близина на микролокациски елементи  
1. Забелешка општина Дебар -  Вочлен 22 не е дефинирано колку треба да биде одалечен објектот кој се проценува од разните ЦЕНТРИ за да се пресметуваат бодовите за близина. 

 

2. З а б е л е шк а  о п шт и н а  К о ч а н и  - д а  с е  д о д а д е  и : 
По д  б л и з и н а  д о  с н а б д у в а ч к и  ц е н т р и  с е  п о д р а з б и р а  б л и з и н а  н а  

т р г о в с к и  ц е н т р и  и л и  п р о д а в н и ц и  в о  к о мп л е к с  д о  100 ме т р и  
о д д а л е ч е н о с т  о д  п р е д ме т н а т а   н е д в и жн о с т . 

По д  б л и з и н а  д о  з д р а в с т в е н и  ц е н т р и  с е  п о д р а з б и р а  б л и з и н а  н а  
п о л и к л и н и к и , а мб у л а н т и  и  д р у г и  з д р а в с т в е н и  ц е н т р и  д о  1.000 ме т р и  о д  
п р е д ме т н а т а  н е д в и жн о с т . 

По д  б л и з и н а  д о  в о с п и т н о -о б р а з о в н и   ц е н т р и  с е  п о д р а з б и р а  
б л и з и н а  н а  г р а д и н к и ,  о с н о в н и  и  с р е д н и  у ч и л и шт а  д о  500 ме т р и  о д  
п р е д ме т н а т а  н е д в и жн о с т . 

По д  б л и з и н а  д о  к о му н и к а ц и с к и  в р с к и  с е  п о д р а з б и р а  б л и з и н а  н а  
а в т о б у с к а  п о с т о ј к а  з а  ј а в е н  п р е в о з  н а  п а т н и ц и  и л и  ме ѓ у г р а д с к а  
а в т о б у с к а  с т а н и ц а  с т а н и ц а  д о  500 ме т р и , к а к о  и  же л е з н и ч к а  с т а н и ц а  
д о  500 ме т р и  о д  п р е д ме т н а т а  н е д в и жн о с т . 
Забелешка од законодавство: врз основа на што се утврдени износите??? 
 
Одговор: Навистина не е утврден поимот „близина до“ и можеби треба да се вгради 
забелешката од општина Кочани, а треба да се даде одговор и на законодавство (ги 
утврдувавме според пазарни разлики во продажба) 
 

ѓ) Посебни одредби за пресметување на пазарната вредност на недвижен 
имот 

Член 23 
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Функционалната површина на еден стан во колективна станбена зграда се 
пресметува како збир на подните површини меѓу внатрешните ѕидови на собите и 
ходниците зголемено за 25% од површината на терасите, 50% од површината на 
балконите, 75% од површината на лоѓиите и 30% од површината на подрумот. 

Функционалната површина на еден стан во колективна станбена зграда кој се 
наоѓа на поткровје се пресметува како збир на подните површини меѓу внатрешните 
ѕидови на собите и ходниците зголемено за 25% од површината на терасите, 50% од 
површината на балконите, 75% од површината на лоѓиите и 30% од површината на 
подрумот. 

Функционалната површина на индивидуална станбена зграда (куќа) се 
пресметува како збир на подните површини меѓу внатрешните ѕидови на собите и 
ходниците зголемено за 25% од површината на терасите, 50% од површината на 
балконите, 75% од површината на лоѓиите. 

Функционална површина на подрум и сутерен во индивидуална станбена зграда 
(куќа) се пресметува како збир на подните корисни површини меѓу внатрешните 
ѕидови.  

1. Забелешкаопштина Кочани - да се наведе како се пресметува функционалната 
површина за другите типови на објекти дуќани и угостителски 
објекти,административни згради,индустриски објектии хотели, мотели, 
објекти за спорт, одмор и рекреација и бензиски пумпи, кои исто така имаат 
тераси, балкони или лоѓии и подрум. 

Одговор: Пресметувањето на функционалната површина треба да е во согласност со 
запишувањето во АКН, па со нив да се исконтактира. 
     

Член 24 
При проценка на дуќани, деловно-административни згради и угостителски 

објекти ( ресторани, кафеани и кафулиња), проценувачот треба да ги земе во предвид 
и факторите на посетеност и тоа: 

 
а) Фактори за дуќани и угостителски објекти (ресторани, кафеани и кафулиња) 

се делат на: 
- дуќани и угостителски објекти (ресторани, кафеани и кафулиња) на 

непрометно место со фактор  1,0-2,0%, 
- дуќани и угостителски објекти ( ресторани, кафеани и кафулиња) на прометно 

место со фактор 2,1-4,5% и 
- дуќани и угостителски објекти ( ресторани, кафеани и кафулиња) на 

атрактивно место со фактори 4,6-8,0%. 
 
б) Фактори за административни згради се делат на: 
- фактори за административни згради со коефициент 1,0-2,0% и 
- фактори за административни згради-атрактивност со коефициент 2,1-2,5%. 
Факторот се множи со добиената вредност (Градежна вредност плус макро 

локација помножена со факторот) и добиената вредност преставува проценета 
пазарна вредност. 

2. Забелешка општина Битола - Во сегашната методологија добиената вредност од 
факторот за дуќани се додава на  градежната вредност плус макролокацијата и 
вкупниот збир претставува пазарната вредност. 

Во новиот предлог е поинаку: факторот се множи со добиената вредност (градежна 
вредност плус макро локација помножена со факторот) и добиената вредност 
преставува проценета пазарна вредност.  
Со тоа се добива и помал резултат. Дали се работи за намерна корекција? 

3. Забелешка општина Дебар - Во член 24 врз што се одлучува кој фактор треба да се 
зема во предвид за Административни згради. 

Одговор: Вредноста во зависност од факторот може само да се зголеми или да остане 
иста со градежна вредност плус макро локација и мислевме дека така е во ред.  
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Навистина не е определено од што зависи факторот за административни згради, во 
разговорите беше предвидено према местоположбата-на фрекветно или помалку 
фреквентно место. 

 
     Член 25 

При проценка на хотели, мотели, објекти за одмор и рекреација и бензински пумпи , 
се користи и степенот на посетеност и тоа: 
- фактор за ниска посетеност 1,0-2,0% и 
- фактор за висока посетеност 2,1-3,0%. 
Степенот на посетеност на спортските објекти изнесува од 1,0 до 1,5%. 
Отворените спортски игралишта и фудбалски терени се проценуваат со предмер 

пресметка.  
Степенот на посетеностсе множи со добиената вредност (Градежна вредност плус 
макро локација помножена со факторот) и добиената вредност преставува проценета 
пазарна вредност. 

Степенот на  посетеност може да не се применува во случај кога објектите од став 
1 од овој член не работат подолго од 6 месеци. 

При проценка на бензиски станици и хотели покрај трошковниот пристап 
проценувачот може да го употреби и приходниот пристап.  

 
1. Забелешка општина Битола - Во сегашната методологија добиената вредност од 

факторот за дуќани се додава на  градежната вредност плус макролокацијата и 
вкупниот збир претставува пазарната вредност. 
Во новиот предлог е поинаку: факторот се множи со добиената вредност (градежна 
вредност плус макро локација помножена со факторот) и добиената вредност 
преставува проценета пазарна вредност.  
Со тоа се добива и помал резултат. Дали се работи за намерна корекција? 

Одговор:Вредноста во зависност од факторот може само да се зголеми или да остане 
иста со градежна вредност плус макро локација и мислевме дека така е во ред. 

 

Член  26 
При проценка на индустрски објекти (производствени, магацини, хали и 

стоваришта) се земаат во предвид следниве микро локациски услови: 
- близина на царински терминал  -10 еур/м2 во денарска противредност на денот 

на процената, 
- близина на противпожарни пунктови – 10 еур/м2 во денарска противредност на 

денот на процената, 
- комуникациски врски-близина на магистрален пат- 30 еур/м2 во денарска 

противредност на денот на процената, 
- комуникациски врски- близина на регионален пат- 20 еур/м2 во денарска 

противредност на денот на процената и 
- комуникациски врски – близина на локален пат 10 еур/м2 во денарска 

противредност на денот на процената. 
При пресметка на микро локациски услови проценувачот треба да пресмета бодови 

само за една близина на комуникациски врски. 
34. Забелешка општина Дебар-  Во член 26 што се подразбира близина - на кое 
растојание. 
35. Забелешка општина Битола - Не е прецизирано во метри растојанието за близина 
на микролокациски елементи  
36. Забелешка на општина Новаци- Потребно е попрецизно да се дефинираат поимите 
„во близина на ....“ во ставот 1 
37. Забелешка општина Кочани  да се додаде: 
за индустриските објекти макролокацијата се намалива за 50%. Да се усогласи со 
предлог табелите. 
Одговор: Навистина не е утврден поимот „во близина на“ и треба да се дополни со 
растојание и/или можност за пристап  
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Член 27 
При проценка на гаражи, паркинг простор и помошни објекти, макролокацијата 

се пресметуваземасо 40% од вредноста на бодовите навозоната за макролокацијата. 
 

      Член 28 

Површината на недвижниот имот при процена на пазарната вредност се 
утврдува согласно имотниот лист издаден од Агенција за катастар на недвижности на 
РМ. 

38.Забелешка на општина Новаци- За многу од објектите во Република Македонија не е 
извршен етажен катастар. 
39. Забелешка општина Кочани  - да се усогласи со член 2 алинеа 1 точка 22 од овој 

предлог на Методологија.  
да се додаде: Во постапка на данок на имот недвижниот имот - градежниот објект 
кој  не е запишан во имотен лист може да биде предмет на проценка од страна на 
проценувач лице вработено во единицата на локална самоуправа при утврдување на 
данок на имот.  

Во постапка на купопродажба недвижниот имот - градежниот објект кој не е 
запишан во имотен лист неможе да биде предмет на проценка од страна на 
проценувач лице вработено во единицата на локална самоуправа при утврдување на 
данок на промет на недвижности или овластен проценувач при утврдување на данок 
на промет на недвижности во посебна постапка.  

40. Забелешка на општина Новаци - Што ќе се случи доколку објектот е евидентиран во 
имотниот лист (значи претставува предмет на процена), но на него се извршени 
градежни интервенции (доградба или надградба) со што е добиена нова функционална 
целина, при што не е можно да се утврди (оддели) само цената на евидентираниот 
дел од објектот? 

41.Забелешка општина Виница - во членот 2 од Методологијата дадено е значењето на 
употребените изрази точка 22 вели,  цитирам : Функционална површина на недвижноста е 
површина определена во имотен лист на недвижноста или доколку не постои 
документација површина утврдена со мерење, а од друга страна членот 28 став 2 вели, 
цитирам : Во постапка на купопродажба – градежен објект кој не е запишан во имотен 
лист не може да биде предмет на процена од страна на проценувач- лице вработено во 
ЕЛС при утврдување на данок на промет . Зошто? 
42. Забелечка општина Кочани - Да се додаде : 

При процена може да се утврди пазарна вредност на недвижен имот на градежни 
објекти или делови од објекти кои не се запишани на имотен лист кои имаат 
корисник или плодоуживател. Да се усогласи со член 4од Законот за даноци на имот. 

При процена на градежни објекти кои не се запишани во имотен лист, а се во 
постапка наизвршување по барање на извршител како и во некои други случаи, 
проценувачот можеда изврши проценка и да ја утврди само градежна вредност на 
објектот согласно методологијата врз основа на квадратурата од геодетски елаборат. 
Одговор: Во став 1 да се дополни „или утврдена доколку не постои документација, 
површина утврдена со мерење“ во согласност со член 2 точка 22, но за случаи кога 
нема етажен премер а објектот е запишан во АКН. 
Во законот за даноци на имот стои:	

„Даночен	обврзник	
Член	4	

(1)	Обврзник	на	данокот	на	имот	е	правно	и	физичко	лице	сопственик	на	имотот.		
(2)	 Обврзник	 на	 данокот	 на	 имот	 е	 правно	 и	 физичко	 лице	 корисник	 на	 имотот,	 во	

случаи	кога	сопственикот	не	е	познат	или	не	е	достапен.		
(3)	Обврзник	на	данокот	на	имот	може	да	биде	и	плодоуживателот	на	имотот	согласно	

со	закон.		
(4)	Ако	имотот	е	во	сопственост	на	повеќе	лица,	секој	од	нив	е	обврзник	на	данокот	на	

имот	сразмерно	на	сопственичкиот	дел.		
(5)	Обврзник	на	данокот	на	имот	е	и	правно	и	физичко	лице	-	корисник	на	недвижен	

имот	во	сопственост	на	државата	и	општината.“  
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Од ова произлегувадека за данок може да се проценува само она што е запишано во 
АКН независно дали е запишано во сопственост на РМ, општината или на друго лице.
    

 
Член 29 

При утврдувањето на пазарната вредност на градежните објекти (освен оние 
градежни објекти кои немаат земјиште надвор од нивниот габарит),за градежното 
земјиште кое е под објектот не се врши пресметување на неговата пазарна вредност и 
истата е пресметана преку пазарната вредност на градежниот објект, при што во 
понатамошните пресметки на пазарната вредност на преостанатото земјиште 
површината на ова земјиште се намалува од вкупната површина. 

Во случаи кога градежните објекти се во сопственост на правни и физички лица, 
а кои се изградени на земјиште сопственост на Република Македонија, за истите не се 
пресметува микролокација и макролокација. 
 Во случаи кога градежните објекти се во сопственост на правни и физички лица, а 
кои се изградени на земјиште сопственост на Република Македонија, за истите не се 
пресметува микролокација и макролокацијаМислам дека овој став треба да се избрише 
бидејки во вакви случаеви објектите ќе бидат само со нивната градежна вредност 
што не е логично(пример сеуште има дворно место кое не е откупено и куќа во нас. 
Тафталиџе би чинела 200 евра за м2), ако се мисли на објекти во сопственост на Р. 
Македонија и истите лежат на земјиште сопственост на Р.Македонија тогаш е 
нешто друго. 
43. Забелешка општина Битола - „Во случаи кога градежните објекти се во 
сопственост на правни и физички лица, а кои се изградени на земјиште сопственост на 
Република Македонија, за истите не се пресметува микролокација и макролокација.“ 
На овој начин ќе се добијат изразито мали вредности - само градежната вредност на 
објектот. 
Сметам дека тоа не е во ред и дека треба да се преиспита овој член.  
Со оглед на тоа што сите објекти што се наоѓаат во една широка зона не можат да имаат 
идентични макролакциски вредности, предлагам да се допушти можност на проценувачот, 
согласно условите кои ќе ги согледа на лице место, да ја корегира таа вредност  на 
основната зона во вид на подзона во дозволениот опсег до следната пониска зона.  
Одговор:Во сегашната Методологија, член 18 став 2гласи „Кога	 се	 врши	 процена	 на	
градежни	 објекти	 кои	 се	 во	 сопственост	 на	 Република	 Македонија	 изградени	 на	 градежно	
земјиште	сопственост	на	Република	Македонија,	при	утврдувањето	на	пазарната	вредност	не	
се	 пресметува	 макролокација	 само	 за	 објектите	 кои	 се	 користат	 како	 административно	
деловен	простор	на	органите	на	државната	управа.“	така да можеби треба да се преземе 
во иста форма, да не се губи вредноста на објектот. Подзони се дополнително 
оптоварување на Методологијата. 
 

Член 30 
При проценување на недвижностите, проценувачот може да ја земе во предвид 

енергетската ефикасност, есклузивноста и атрактивноста на недвижноста, како 
елемент за добивање на пазарната вредност на недвижноста.  

Енергетската ефикасност се утврдува во вредност од 100евра во зависност од 
степенот на енергетска ефикасност на објектот. 

Есклузивност се утврдува во вредност од  50 евра,а атрактивноста се утврдува 
во вредност од 100 евраво зависност од фактичката состојба. 

 Вредноста на 1 евро во денарска противредност на денот на проценувањето на 
недвижниот имот. 

Енергетската ефикасност и есклузивноста е дел од градежната вредност, а 
атрактивноста се додаваат на градежната вредност со додадена микро и макро 
локација. 

Енергетската ефикасност се утврдува според Правилник за енергетски 
карактеристики на зградите донесен од страна на Министерство за Економија, и 
бодови за енергетска ефикасност се употребуваат само ако недвижниот имот поседува 
Сертификат за енергетски карактерстики на зградите за домување. 
44. Забелешка општина Ново Село - Вредноста на бодот во евра треба да се утврди на 
почетокот на секоја година  и таа да изнесува 1 ЕУР 61.00 ден  или 60,00ден или 61,30 или 
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ако да кажеме девалвира денарот  за 20% пример дали еврото ке биде пак исто, бидејки е 
основа за пресметка. 
44. Забелешка од општина кочани - Точно да се дефинира енергетска ефикасност 
Одговор:Ставот 4 на овој член ја дефинира вредноста на еврото како вредност на 
денот на проценувањето. Енергетската ефикасностедефинирана во Правилник за 
енергетски карактеристики на зградите донесен од страна на Министерство за 
Економија 

         Член 31 
За оштетените градежни објекти поради тектонски пореметувања,оштетени од 

елементарни непогоди, напуштени од употреба или несоодветно тековно одржување,  
утврдената пазарна вредност може да се намали од 10 % до 50% од вкупната 
пазарната вредност. 

 

Член 32 
За индивидуалните станбените згради-куќи до кои нема соодветен пристап 

пазарната вредност може да се намалува за 0 – 30%. 
Под несоодветен пристап се подразбира пат до индивидуалниот станбен објект 

потесен од два метра. 
За индустриски објекти постари од 20 години, при утврдување на пазарната 

вредност како почетна продажна вредност во извршна или друг вид на постапка за 
јавно наддавање, пазарната вредност може да се намали до 50%.  
46. Забелешка општина Дебар - Во член 32 што ако пристапот до објектот кој се 
проценува се наоѓа во стрмен терен или пристап преку скали (движење на возилата е 
неможна) а патот е поширок од 2м. 
Одговор: Можеби треба да се прецизира во ставот 2 на овој член не само ширината 
туку и други фактори кои не овозможуваат соодветен пристап. 

 
     Член 33 
За градежни објекти во населените места кои имаат статус на специфични 

подрачја (ридско-планински, рурални и други подрачја кои се недоволно развиени) 
нивната градежната вредност преставува пазарна вредност. 

 
 

Член  34 
При проценка на објекти кои имаат документ за  статус на културно наследство, 

како и објекти со значајна културна вредност, пазарната вредност може да се зголеми 
од 10-30% од добиената пазарна вредност. 
 
 

Член 35 
При пресметување на пазарната вредност на градежното земјиште во случаи на 

непотполна експропријација, пазарната вредност на градежното земјиште се намалува 
за 30 % од утврдената пазарна вредност на градежното земјиште. 

Пазарната вредност на објект за кој е донесено решение за утврдување на 
правен статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, а кој 
при утврдувањето на правниот статус бил изграден на земјиште на кое согласно 
планската документација е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура, во 
случаи на постапката на експропријација поради изградба на сообраќајната 
инфраструктура се пресметува само градежната вредност на објектот намален за 50 % 
од утврдената вредност на објектот. 

Во процес на експропријација  при процена на пазарната вредност намената на 
земјиштето сеутврдува  согласно имотниот лист за недвижноста пред започнување на 
експропријацијата.  
47. Забелешка на општина Новаци- уште една генерална забелашка на целиот предло-
текст: 
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Пожелно е номенклатурата да се усогласи со поимите од законската регулатива од 
областа на градежништвото, управувањето со градежното и земјоделското 
замјиште, стандардите и нормативите за урбанистичко планирање и сл. 
Одговор: Тоа е правено при изготвување на предлог текстот, доколку некаде се 
појавува неусогласен термин, да се наведе кој и каде се наоѓа и како треба. 
 
48. Забелешки во табелите за процена општина Виница– кровна конструкција како 
елемент на проценка ја нема кај индивидуалните станбени згради, објекти за одмор, дуќани. 
49. Забелешки во табелите за процена општина Велес - во табелите на помошните 
објекти се дадени превисоки подови за  видот на градбата. 
50. Забелешки во табелите за процена општина Битола - Во табелата за проценка на 
станови во колективна станбена зграда се предлага додавање на бодови и за кровен 
покривач по м2 функционална површина на станот.   
Дали за секој стан во истата вертикала се додава оваа функционална површина или таа се 
дели на бројот на становите во истата вертикала?  
Одговор: Кровна конструкција нема во табелите освен за гаражи и паркинг простор, а 
има кровен покривач кој е предвиден во целина со кровната конструкција 

Член 36 
При пресметување на пазарната вредност на земјоделското земјиште во случаи 

на непотполна експропријација, пазарната вредност на земјоделското земјиште  се 
намалува за 50 %, од утврдената пазарна вредност на земјоделското земјиште.  

 
 
IV. ПАЗАРЕН ПРИСТАП  

      
     Член 37 

Пазарниот пристап дава индикација за вредноста споредувајќи ја предметната 
недвижност со идентична или слична недвижностза кое постои показател околу 
цената. 

Првиот чекор согласно овој пристап е да се разгледаат цените на трансакции на 
идентични или на слични недвижности што се појавиле на пазарот на недвижности. 
         Овој пристап е базиран на методот на замена кој тргнува од претпоставката дека 
купувачотнема да плати повеќе од цената која што е достапна под слични услови. Овој 
пристап обезбедува реални, потврдени индикатори за вредноста, посебно на активен 
пазар кој овозможува прифатливо ниво на податоци за пазарот кои се во доволен 
степен споредливи за субјектот. 

При овој пристап задолжителна е анализа на најмалку три и повеќе примери на 
недвижности од идентична или слична класификација кои се наоѓааат на одредена 
макролокација. 

Проценувачот при употреба на пазарниот пристап е должен да ја употребува 
базата на податоци – Регистар на цени и закупи што се води при Агенција за катастар 
на недвижности и да користи веб портали кои објавуваат цени за купопродажба и закуп 
на недвижности. 
 
 
 
     Член 38 

Споредбата за земјиштата се врши по однос на  продажната цена во која има 
влијание  локацијата, големината и формата на земјишна површина,вид на земјиште, 
негова тековна употреба и можна идна употреба, опфатеносо урбанистички план, 
инфраструктура  и потенцијална побарувачка. 

 
 
     Член 39 

Споредбата за продажната цена за градежните објекти се врши со коефициенти со 
следното влијание по однос на локацијата со влијание од 25%, површината со 
влијание од 10%, годината на градба со влијание од 10%, катност со влијание од 10%, 
квалитет со влијание од 20%, дополнителни карактеристики со влијание од 25% во 
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вкупната цена, во зависност од видот на недвижноста, а согласно европските и 
меѓународните стандарди за проценување. 

 
 При споредбата се врши пондерирање врз основа на коефициенти пропишани 
од страна на Комората на проценувачи на РМ со што се добива аритметичка вредност 
мегу пондерираните споредбени цени низ соодветна матрица. 
 
 
 
Табелакоја може да ја користи проценувачот за споредбените показатели за објекти 
Адреса на 
споредлива 
недвижност 

Катност 
на 
објектот 

Вкупна 
површина 
во м2 

Продажна 
цена  во 
денари 

Единечна 
цена 
денари/м2 

Дополнителни 
карактеристик
и 

Пример 1      

Пример 2      

Пример 3      
 
 
Табелакоја може да ја користи за споредба со користење на  матрица 
Елементи за споредба Учество 

на 
елемент 

во 
вкупната 

цена 

Споредба на 
Пример 1 

со наш 
предмет на 
проценка 

Споредба на 
Пример 2 

со наш 
предмет на 
проценка 

Споредба на 
Пример 3 

со наш предмет 
на проценка 

Локација 25,00%    

Површина 10,00%    

Катност 10,00%    

Старост 10,00%    

Квалитет на градба 20,00%    

Дополнителни 
карактеристики 

25,00%    

Споредби во %     

Единечнацена ДЕН/м2     

Пондерирана единечна 
цена ДЕН/м2 

    

Пресметана единечна 
цена ДЕН/м2 

 

Вкупна површина на 
предметотна процена 
м2 

 

Пресметана пазарна 
вредност 

 

 
      Член40 

Дополнителните карактеристики се делот каде проценувачот за секој вид на 
објекти издвојува особености (ексклузивност и атрактивност) за кои смета дека се 
највредни и така оценети добива краен резултат. 
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V. ПРИХОДЕН ПРИСТАП  
 
      Член 41 

Приходниот пристап дава индикација за вредноста на недвижноста претворајќи 
ја идната парична вредност во сегашна капитална вредност. 

Приходниот пристап опфаќа конверзија на очекуваниот едногодишен приход 
што произлегува од сопственоста на имотот  во сегашна проценета вредност. 

Идниот приход е проектиран врз основа на износот на приходот кој субјектот го 
постигнал во минатото, како и врз основа на пазарните цени за закупнина кои ги 
добиваат сопствениците на слични недвижни средства. 

 
 

      Член 42 
Во приходниот пристап спаѓаат следниве методи: 

- Капитализација на приход, каде вкупната стапка за капитализација или 
стапката за капитализација од сите ризици, се применува на приходот за 
еден репрезентативен одреден период и 

- Дисконтен паричен тек, каде што се применува дисконтна стапка за 
низа на парични текови за некој иден период чија вредност се намалува 
на сегашна вредност. 

Примената на методот на капитализација на приход и методот на дисконтиран 
паричен тек е во согласност со Европските и меѓународните стандарди за процена. 
 
а) Капитализација на приход 
 

Член 43 
При капитализација на приход се користи една општа стапка, што ги покрива 

сите ризици, кога се одредува нето оперативен приход само за една година и се 
изразува со формулата: 
 
V=I/y 
каде се   
 
V=сегашна вредност 
I= приход за една година кој треба да одговара со тековниот годишен приход на 
недвижноста  што се проценува 
y= стапка на капитализација 
 

Стапката на капитализација ги содржи макроекономските 
показатели:развиеност на пазарот, специфичностите и ризиците за одделни видови на 
недвижности. 

 Стапката на капитализација произлегува од информациите од пазарот за 
продадените и издадените имоти што се  споредуваат. 

Податок од пазарот треба да е споредлив со недвижноста што се проценува, но 
доколку за недвижноста што е веќе издадена-постои договорна документација           
(договор за купопродажба, договор за закуп и сл.), тогаш тој податок треба да се земе 
во процесот на проценување. 

 
       Метод на капитализација е применлив во случаи на константен годишен приход 
планиран за среден и долг рок. 
 
Табела која проценувачот може да ја користи при капитализација на приход  
Р.бр. Опис Износи Мерка 

1 Преостанат период на користење на недвижноста  години 

2 Вредност на земјиштето  
аритметичка средина- добиено со споредбена метода на земјишта   х 

 денари 
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површина во м2 

3 Приходна површина на недвижноста  м2 

4 Приход од  пазарна закупнина  ден/м2 

5 Бруто приход на годишно ниво(ред 4 х12 месеци)  денари 

6 Период на неиздавање на недвижноста (износ од ред 5 – Еден/повеќе 
од еден  месечен износ доколку има периоди на годината што не се 
издава)  

 денари 

7 Ефективен годишен приход (ред 5-ред 6)  денари 

8 + останат дополнителен приход доколку го има  денари 

9 -10% оперативни трошоци на износ од (ред 7+ ред 8)  денари 

10 Амортизација поради оперативни трошоци (ред 7+ ред 8 -ред 9)  денари 

11 НЕТО годишен приход од  пазарна закупнина  денари 

12 Намалување за соодветна стапка на земјиштето(ред  2 х 5%)  денари 

13 НЕТО годишен приход од пазарна закупнина на градежниот објект  
(ред 11х ред 12) 

 денари 

14 Стапка на капитализација    

15 Мултипликатор    

16 Вредност на објектот   денари 

17 - трошоци за обновување на објектот доколку се потребни   денари 

18 Приходна вредност од градежниот објект  денари 

19 Приходна вредност од целиот објект со земјиштето   денари 
 
Мултипликатор=  ( 1-1 ) 
  ( 1+y) Rul 
   ---------------- 
  y 
y=стапка на капитализација, ќе биде објавена на сајтот на  страна на Комората на 
Проценувачи на РМ. 
 
Rul= Преостанат период на користење на објектот. 
 
 
б) Метод на дисконтиран паричен тек 
 
      Член 44 

Метод во рамки на приходниот пристап каде што дисконтна стапка се 
применува за сите идни проектирани парични текови со цел да се процени нето 
сегашната пазарна вредност на недвижниот имот. 

Пазарна вредност на предметниот недвижен имот е резултат на збирот на 
дисконтираните идни нето приходи за период на предвидениот  период на траење, 
плус остаток на резидуална вредност, што е добиена на крајот на периодот,со неговата 
продажба. 
 
Овој метод се изразува со формулата : 
 

CF1 CF2 CF3 CFn
Net PV = --------- + --------- + --------- + ...... + ------------

(1 + k)1 (1 + k)2 (1 + k)3 (1 + k)n

CF1 CF2 CF3 CFn
Net PV = --------- + --------- + --------- + ...... + ------------

(1 + k)1 (1 + k)2 (1 + k)3 (1 + k)n

 
 
 
 ( )å

= +
=

n

i
i

i

k
CFNetPV

1 1
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NetPV- нето сегашна вредност  
CF – дисконтиран иден нето оперативен годишен приход  
К -        дисконтна стапка 
n= претпоставен век на експлоатација 
 

     Методот на дисконтиран паричен теке применлив во случаеви кога имаме 
променлив годишен приход. 

   
.  

VI. НАЧИН ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНА  
      

   Член 45 
Условите за ангажирање врз основа на кои се спроведува проценување на 

вредноста на недвижен имот мора да се договорат и да се утврдат во писмена форма 
(барање или договор),пред да се пристапи кон проценување и да се изготви 
извештајот за извршена проценка на вредноста на недвижниот имот. 
Забелешка од законодавство: да се избрише, а веќе би го имало доколку се дополни 
член 2 точка 17. 
 

 

VII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 46 

Извештајот за процена на пазарната вредност на недвижен имот се изготвува 
во писмена форма. 

Извештајот за процена на недвижен имот содржи податоци за: 
- предмет на проценка,  
- нарачателот на проценката,  
- намена на проценката,  
- датум на проценката на вредност, 
- опис на урбанистичкиот,сопственичкиот и правниот статус на недвижниот имот 
- коментар во врска со пазарот на недвижниот имот, 
- елементите според кои се врши проценката, 
- опис на пристапот на проценување и на анализата на проценка на вредност, 
- сите направени претпоставки, 
- секое ограничување на постапката за изготвување на извештајот за извршената 

проценка, 
- заклучок со мислење за пазарнатавредност на  недвижноста и 
- изјава од страна проценувачот со која се наведува дека проценувачот е 

одговорен за проценката на вредност извршена спрема клиентот, со која 
потврдува дека проценката е изготвена согласно оваа методологија и согласно 
европските и меѓународните стандарди за процена и дека истата е изготвена во 
согласност со барањата на клиентот како и за степенот и за причините за какво 
било отстапување од истите. 
Извештајот за проценка содржи и одреден број на фотографии од 

надворешноста и внатрешноста на објектот кој е предмет на проценка, како 
илустрација на карактеристиките на објектот.Доколку странката побара проценката да 
биде направенабез фотографирање на недвижноста кој е предмет на проценка, тоа 
треба да се забележи во елементите за проценка.  

Извештајот содржи податоци за нарачателот на процената, намена на 
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процената, опис на урбанистичкиот и сопственичкиот статус на недвижниот имот кој е 
предмет на процена, неговите градежни карактеристики, елементите според кои се 
врши процената и заклучок за утврдената пазарна цена на недвижниот имот. 

 

      Член 47 
Добиената и искажана пазарна вредност во извештајот за процена на 

недвижноста ги исклучува сите видови на даноци и трошоци што би можеле да се 
поврзат со предметната недвижност.   
Забелешка од законодавство: да се избрише 

 
 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

     Член 48 
Оваа методологија ќе биде ревидирана еднаш годишно, од страна на 

Министерство за транспорт и врски, а во соработка со Комората на проценувачи на 
РМи Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. 
Забелешка од законодавство: да се избрише 
 

        Член 49 
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа методологија престанува да 

важи Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижниот имот 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 54/12, 17/13, 21/13 и 142/14). 

 
 

 
      Член 50 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија",а ќе отпочне да се се применува од 
01.05.2016 година. 
	
	
	
	
Бр. __________      Министер за транспорт и врски 
________2016 година      Владо Мисајловски	


