
      До  

      Управен Одбор на КПРМ  

Предмет: Информација за состанок со Министерство за правда 

 

 Врз основа на нашето барање, доставено до Министерството за правда, во 

врска со отварање на Законот за процена поради негови измени и дополнувања, 

на 15.01.2018год. бев повикан од г-дин Хаџер (шеф на кабинетот на Министерот 

за правда, поради дообјаснување на нашето барење. 

 По деталното објаснување, г-динот Хаџер, зема обврска да одреди лице 

кое ќе биде задолжено за спроведувањето на активностите за измени и 

дополнувања на Законот за процена и го предложи г-динот Кариман Авзија, 

вработен во Министерството, а г-ѓа Шаурек (која во предходниот период била 

задолжена за Законитоста во КПРМ), да го контролира процесот и да не корегира, 

доколку во предлозите има правно неиздржани барања. 

 Поради приватни, семејни проблеми г-ѓа Шаурек не беше во состојба 

веднаш да закаже состанок.  

Состанокот беше закажан на 06.02.2018г. во 11 часот во просториите на КПРМ. 

На состанокот бевме присутни: 

-  Љупчо Шумантев, како председател на КПРМ, 

- Тања Ѓурчинова – секретар на КПРМ, 

- Валентина Шаурек – Представник на Министерството за Правда и 

- г-дин Кариман Авзија, одреден представник од Министерството за правда 

за спроведување на измените и дополнувањата на Законот за процена. 

Г-ѓа Шаурек не информираше дека од страна на министерството е дозволено да 

се работи на измени и дополнувања на Законот за процени, ни посочи дека сите 

основани предлози ќе бидат земени во предвид, дека е потребна поширока и 

потранспарентна работа на сите учесници опфатени со овој Закон и да се 

внимава да се избегнат спротивставувања со други веќе изгласани закони, како и 

спротивности со Уставот и други повисоки нормативни акти од Законот за 

процена. 

На крајот од своето излагање, представничката од министерството за правда, 

искажа мислење и расположение во Министерството сите наши издржани 

предлози да се прифатат и предложат до Законодавната комисија, но што од тоа 

ќе се прифати и изгласа во Собранието на РМ, не се во состојба да гарантираат. 

Состанокот заврши во 12 часот и 25мин. 

15.01.2018г. – Скопје     Љупчо Шумантев д.м.и 


