
Почитувани колеги проценувачи, 

 

Ве известуваме дека, од Министерството за правда, добивме дозвола за да се направи 

предлог за измени и дополнување на „Законот за процена" - без посебни ограничувања. 

За да може да постигнеме подобар квалитет во Законот, ве замолуваме, сите кои имате 

забелешки и предлози за отстранување, измени и дополнување на делови од „Законот за 

процена", истите специфицирано да ги доставите до Комората на проценувачи, каде што истите 

ќе бидат собрани и разгледани од посебна комисија. 

Напомнуваме дека, во делот на подобрување на текстот од законот, потребно е да се 

назначи кој текст се брише, од кои прицини и или кои текст се додава и да се образложи (зошто 

или) што се добива со таа измена. 

Ги замолуваме сите проценувачи, кои имаат искуство во изработка на Закони и слични 

акти, а истовремено и сакаат да учествуваат во процесот на измените и дополнување на 

Законот, да се пријават за кандидати за учество во комисијата за измени и дополнување на 

„Законот за процена", која комисија ќе ја одбере и изгласа Управниот Одбор, од кандидати кои 

ќе се пријават до комората, со желба да работат во таква комисија. 

При изборот на кандидатите ке се внимава и на територијалната припадност на 

кандидатот. На кандидатите кои ќе бидат избрани во оваа комисија, ќе им се признаат и исплатат 

сите направени реални трошоци. 

Сите предлози и кандидатури ги очекуваме да се достават до  крајот на овој месец 

(Февруари 2018г.) 

НАПОМЕНА (Информација): Нашиот предлог за измени и дополнувања процедурално 

ќе претрпи неколку Филтрирања, од Министерство за правда, со прочистување и усогласување 

со други Закони и други барања за измени и дополнувања од други субјекти кои ги засега 

„Законот за процена. 

Од законодавната комисија на владата на РМ и од од Законодавната комисија на 

Собрание (парламентарно). 

 

Ги очекуваме вашите прибелешки и кандидатури. 

 

Со почит 

 

    Скопје 22.02.2018 г                                    Председател на КПРМ 

                                                          Љупчо Шумантев д.м.и 


