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 Со цел измена на постоечката Методологија за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот, а согласно 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) во Министреството за транспорт и врски на ден 06.12.2017 година се одржа работен 
состанок.  
 На состанокот од страна на присутните претставници беа доставени предлози во 
кои делови да се изврши измена на постоечката методологија и тоа: 
 
-Комората на проценувачи предложи до Министерството за транспорт и врски писмено да 
се достави предлог Методологија која што ќе вклучува прмена на меѓународните 
стандарди во оваа област. 
-Претставници од Градежниот Факултет сметаат дека е потребно да се дефинира поимот 
недвижнист и поимот недвижен имот од причина што постои разлика помеѓу истите. 
-Да се прецизираат факторите. 
-Во процените да се опфати и енергетската ефикасност. 
-При пристапот кон процена да се земе во предвид намената за која што се прави истата. 
-Се поставува прашањето кој ќе ги објавува показателите, односно се сугерира да се најде 
начин од каде ќе се црпат тие податоци, односно да постои стандардизирана база на тие 
податоци. 
-Да се прецизира поимот макро локација. 



-Постои колизија помеѓу институциите за вид на објект па во тој поглед потребно е 
институциите да се усогласат. 
-Потребно е да се прецизираат елементите кои што ги дефинираат коефициентите. 
-Во Методологијата треба да се определи дека намената на процената го диктира 
пристапот кој што ќе се применува односно да се дефинира кој пристап (трошковен, 
пазарен, приходен или компаративен) во кој случај ќе се применува. 
-Потребно е да се дополнат податоците во табелата во постоечката методологија. 
-Потребно е да се пропиште како, односно по кои критериуми ќе се вреднува бодот. 
-Да се обврзат (site procenuva;i) проценувачите вработениво Единиците на локалната 
самоупрва при утврдување на пазарната вредност за данок на промет на недвижности, 
наследство, подарок и данок да имот да го користат исклучиво трошковниот пристап. 
-Во Методологијата потребно е освем трошковниот пристап, подетално да се обработат и 
пазарниот и приходниот пристап. 
 
 


