
 

П  Р  Е  Д  Л  О  Г 

 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА 

 

 

Член 1 

Во Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10; 

158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), во членот 2 точката 3 се 

менува и гласи: 

„3. „Овластен проценувач“ е: 

- Трговец поединец основан од носител на уверение за проценувач од определена  

област или трговско друштво кое поседува лиценца за процена за определена област и е 

запишан во Збирниот регистар кој го води Комората на проценувачи.“ 

 

Точката 4 се менува и гласи: 

„4. Проценувач е физичко лице кое поседува уверение за проценувач издадено од 

Комората на проценувачи, кое е запишано во Збирниот регистар кој го води Комората на 

проценувачи и е вработено кај еден од овластените проценувачи.“   

Во точката 8 по зборовите: „податоците за“ се додаваат зборовите: „сите 

проценувачи и“. 

Во точката 9 по зборот: „одговорност“ се додаваат зборовите: „на проценувачот 

и“. 

 

Член 2 

Во членот 4 во ставот (5) зборот: „поднесувањето“ се заменува со зборот 

„изготвувањето“.  

 

Член 3 

Членот 5 се менува и гласи: 

„(1) Процената се врши во следниве области: 

1) Недвижности;      

2) Подвижни ствари (машини и опрема; транспортни средства; информатичка 

технологија; полициска и воена опрема);    

3) Трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица; побарувања и 

обврски; индустриска сопственост; авторски права и сродни права;  

4) Земјоделство, шумарство и водостопанство; заштита на животната средина и 

други области утврдени со закон.“ 

Ставот (2) се менува и гласи:   

„(2) Лиценци за вршње на процена од областите од став (1) на овој член издава 

Комората на проценувачи.“ 

 

Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 

„Процена може да врши овластен проценувач запишан во Збирниот регистар:  

трговец поединец или трговско друштво регистрирани согласно со Законот за трговските 

друштва, во рамките на областа за која поседува лиценца.  

Задолжителен елемент на секоја процена е копија од лиценцата на овластениот  

проценувач кој ја извршил процената.  

 

Член 5 

Во членот 11 во ставот (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка 

и по неа се додаваат зборовите: „и има завршено соодветно образование од областа за 

која се пријавува за обука“. 



По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат: 

(3) Кандидатот кој сака да посетува почетна обука а нема соодветно образование 

од областа за која се пријавува за обука, треба да положи квалификационен испит кој се 

организира и одржува според правилата кои важат за организирање и одржување на 

стручниот испит.  

(4) Соодветноста на образованието на кандидатите за пријавување за обука од 

одредена област се утврдува со посебен правилник донесен од Управниот одбор на 

Комората на проценувачи.“ 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).  

 

Член 6 

 Во членот 12 во ставот (6), зборовите „надлежниот министер“ се заменуваат со  

зборовите: „Управниот одбор на Комората со согласност од надлежниот министер од 

соодветната област.“.   

 

Член 7 

Во членот 12-а во ставот (2) зборот: „двапати“ се заменува со зборот: „еднаш“. 

 

Член 8 

 Во членот 13 во ставот (1) зборовите: „надлежно министерство“ се бришат.  

 Во ставот (3) по зборот: „секретар“ се става точка и зборовите до крајот на 

реченицата се бришат.  

 Во ставот (5) зборот: „министерството“ се заменува со зборовите: „стручната 

служба на Комората.“.  

 Во ставот (6) зборот: „министерството“ се заменува со зборот: „Комората.“.     

 Во ставот (7) зборовите: „надлежниот министер“ се заменува со зборовите: 

„Управниот одбор на Комората со правилник.“.  

 

Член 9 

Во членот 15 во ставот (1) зборовите: „два пати“ се заменуваат со зборот: 

„еднаш“. 

 

Член 10 

 Насловот пред членот 16 и членот се менува и гласи:  

 „Стручен испит“.  

 Во членот 16 во ставот (1) зборовите: „надлежниот министер“ се заменуваат со 

зборовите: „Комората на проценувачи.“. 

 

Член 11 

 Во членот 17 во ставот (1) зборовите: „надлежниот министер“ се заменуваат со 

зборовите: „Претседателот на Комората на проценувачи.“. 

 

Член 12 

Во членот 19 во ставот (1) зборовите: „ќе се прекине со полагањето на стручниот 

испит за тој кандидат за определено време, кое не може да биде подолго од шест 

месеци.“ се заменуваат со зборовите: „ќе му се овозможи на тој кандаидат да го полага 

стручниот испит во првата наредна испитна сесија.“. 

 Во ставовите (2) и (4) зборовите: „надлежниот министер“ се заменуваат со 

зборовите: „Претседателот на Комората на проценувачи.“. 

 Во ставот (4) зборот „се“ се брише.  

 

 

 

 



Член 13 

Членот 19-б се менува и гласи:  

„Начинот, постапката и трошоците за полагање на стручниот испит се уредуваат 

со правилник  донесен од „Управниот одбор на Комората.“. 

 

Член 14 

Членовите од 19-в до 19-ј се бришат.  

 

Член 15 

 Во членот 19-к кој станува член 19-в зборовите: „надлежниот министер им се“ се 

заменуваат со зборовите: „Претседателот на Комората им“. 

 По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

 „Формата и содржината на уверението за положен стручен испит го пропишува 

Управниот одбор на Комората во согласност со минситерот за економиија.“. 

 

Член 16 

Членовите од 19-л до 19-м се бришат.  

 

Член 17 

 Во членот 20 ставот (2) се менува и гласи: 

 „Надоместокот се утврдува со посебен правилник донесен од Управниот одбор на 

Комората“.  

Ставовите (3), (4), (5) и (6) се бришат.  

 

Член 18 

Во членот 21 во ставот (4) зборовите: „Надлежното министерство“ се заменуваат 

со зборовите: „Комората на проценувачи“.  

Во ставот (5) зборот „правда“ се заменува со зборот „економија“.  

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

„(6) Еден проценувач може да биде вработен само кај еден овластен проценувач.“ 

 

Член 19 

Во членот 23 во ставот (1) зборовите: „евидентираат во Регистарот за процена на 

надлежното министерство,“ се заменуваат со зборовите: „запишуваат во“.   

Во ставот (3) зборот „правда“ се заменува со зборот „економија“.  

 

Член 20 

Во членот 24 во ставот (1) во точката 3) зборовите: „на друштвото за процена 

односно трговец - поединец во кое“ се заменуваат со зборовите: „на овластениот 

проценувач каде“;  

Ставот (2) се менува и гласи:    

„(2) Комората на проценувачи ги става на располагање на јавноста податоците од 

регистарот на проценувачи на начин што ги објавува на својата интернет страна.“ 

Ставот (3) се менува и гласи:  

„(3) Овластените проценувачи се должни да ја известат Комората на проценувачи 

за сите промени во врска со податоците содржани во регистарот во рок од три дена од 

денот на промената. Комората на проценувачи за настанатите промени го известува 

Централниот регистар на Република Македонија.  

 

Член 21 

Во членот 26 ставот (4) се менува и гласи:  

„(4) Комората на проценувачи организира најмалку по две обуки за континуирано 

усовршување од секоја област во текот на една календарска година. Во текот на една 

календарска година, проценувачот има обврска да посети барем една обука за 



континуирано усовршување од областа од која поседува лиценца, која обука е 

организирана од Комората на проценувачи. “  

Во ставот (5) збровите: „се смета за дисциплински престап“ се заменуваат со 

зборовите: „е основ за одземање на уверението“.  
 

Член 22 

По членот 28 се додава нов наслов и член 28-а кои гласат:  

„Одземање на уверението 

 

Член 28-а 

(1) Уверението се одзема:   

- ако уверението е издадено врз основа на неточни податоци,  

- по барање на проценувачот,  

- ако со правосилна одлука е утврдено нестручно или несовесно вршење на 

процената,  

- ако проценувачот е осуден со правосилна судска одлука за кривично дело на 

безусловна казна затвор над шест месеци или 

- ако проценувачот не посетувал континуирана обука организирана од Комората 

на проценувачи, најмалку еднаш во текот на една календарска година.  

(2) Уверението со решение го одзема претседателот на комората. 

(3) Против решението од став (2) на овој член со кое е одземено уверението може 

да се поведе управен спор пред надлежен суд.  

(4) Уверението се одзема со денот на правосилноста на одлуката за одземање (став 

1 алинеја 1 од овој член), со денот на приемот на барањето (став 1 алинеја 2 од овој 

член),  со денот на правосилноста на одулката (став 1 алинеи 3 и 4 од овој член) односно 

најдоцна до крајот на месец февруари (став 1 алинеја 5 од овој член).“ 

 

Член 23 

Во членот 29 во ставот (1) алинеја 2 зборот: „овластен“ се заменува со зборот: 

„овластениот“.  

Во ставот (2) и во ставот (7) зборовите: „надлежниот министер“ се заменуваат со 

зборовите: „претседателот на Комората на проценувачи“. 

Во ставот (6) зборовите: „денот на приемот на известувањето од Комората на 

проценувачи“ се заменуваат со зборовите: „денот на добивањето на сознанието за 

условите за одземање“.  

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи: 

(11) Основач, содружник, акционер или одговорно лице на овластениот 

проценувач од став (10) на овој член не може да се јави како основач, содружник, 

акционер или одговорно лице кај друг овластен проценувач во рок од три години од 

денот на одземањето на лиценцата.  

 

Член 24 

Во членот 30 во ставот (1) зборовите: „Надлежниот министер со решение го 

брише од регистарот“ се заменуваат со зборовите: „Претседателот на Комората на 

проценувачи со решение го брише од Збирниот регистар“.  

Ставот (3) се менува и гласи:  

(3) Комората на проценувачи го доставува решението за одземање на лиценцата 

на овластениот проценувач до Централниот регистар веднаш а најдоцна во рок од 24 

часа.  

 

 

 

 

 



Член 25 

Во членот 31 во ставот (4) зборовите: „надлежниот министер по претходно 

мислење од Комората на проценувачи“ се заменуваат со зборовите: „Управниот одбор на 

Комората на проценувачи по претходна согласност на министерот за економиија“.  

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 

(5) Секој проценувач кој ќе наплати услуга на процена во износ понизок од 

предвидениот со Тарифата должен е за тоа да ја извести Комората на проценувачи. Во 

таков случај изготвената процена е предмет на ревизија. 

 

Член 26 

Членот 31-а се брише. 

 

Член 27 

Во членот 32 во ставот (1) по зборовите „организираат во“ се додава зборот  

„единствена“.  

Ставот 2 се брише.  

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7), стануваат ставови (2), (3), (4), (5) и (6). 

Во ставот (4) кој станува став (3) зборот: „правно лице“ запирката се брише и се 

додаваат зборовите: „со јавни овластувања определени со овој Закон,“.  

По ставот (7) кој станува став (6) се додава нов став (7) кој гласи: 

„(7) Претседателот на Комората, членовите на Управниот одбор и на другите 

органи се избираат со мандат од две години. Еден проценувач може да извршува 

функција претседател или член на било кој орган на Комората најмногу во два мандати.“  

 

Член 28 

Во членот 33 во ставот (3) по зборовите: „вкупниот број проценувачи.“ се 

додаваат нова реченица која гласи: „Доколку на Собранието нема кворум за работа, 

Претседателот на Комората или во негово отсуство највозрасниот присутен член, го 

одложува Собранието за еден час. По истекот на тој рок, Собранието работи и одлучува 

без оглед на бројот на присутните членови“.  

Во ставот (4) зборовите: „на писмено барање од најмалку 20 члена на Комората“ 

се заменуваат со зборовите: „на писмено барање од проценувач поддржано од најмалку 

1/4 од вкупниот број на проценувачи запишани во Збирниот регистар. Потписите за 

поддршка се даваат во просториите на Комората на проценувачи, во рок од 8 дена од 

денот на поднесеното барање. Доколку барањето за свикување на седница на Собранието 

не ја добие потребната поддршка, ново барање за свикување на седница на Собранието 

не може да се поднесе пред истекот на шест месеци од денот на поднесувањето на 

претходното барање.“.   

Во ставот (5) по зборовите: „од поднесеното барање на членовите на Комората,“ 

се додаваат зборовите: „во натамошен рок од 8 дена“ 

Ставовот (8) се менува и гласи: 

„(8) Начинот и постапката на свикување на Собранието се уредува со Статутот на 

Комората.“  

Ставот (9) се брише.  

 

Член 29 

Во членот 34 точката 8) се брише.  

 

Член 30 

По членот 34 се додава нов наслов и два нови члена 34-а и 34-б, кои гласат: 

„Избор на органи на Комората 

 

 

 



Член 34-а 

(1) За претседател или член на орган на Комората не може да биде избран 

проценувач против кого се води кривична постапка или кој е осуден со правосилна 

судска одлука за дело поврзано со процена.  

(2) За претседател на Комората може да биде избран проценувач кој го исполнува 

условот од став (1) на овој член и кој има најмалку пет години работно искуство кај 

овластен проценувач.   

(3) Еден проценувач може да се кандидира само за една функција: претседател, 

член на управен или надзорен одбор на Комората.  

(5) За член на дисциплинската комисија може да биде избран проценувач кој го 

исполнува условот од став (1) на овој член и кој има најмалку пет години работно 

искуство кај овластен проценувач.    

 

Член 34-б 

(1) Претседателот на Комората се бира со мнозинство од вкупниот број членови 

кои гласале на Собранието.  

(2) Членовите на управниот и надзорниот одбор се бираат поединечно. За избрани 

членови се сметаат оние кандидати кои освоиле најголем број гласови.  

(3) Начинот и постапката за избор на претседател и членови на органите на 

Комората се уредува со Статутот на Комората.“ 

 

Член 31 

Во членот 35 став (1) точката 14) се менува и гласи: 

„14) формира постојани и повремени („ад хок“) комисии поврзани работењето на 

проценувачите и проценувачката дејност и ги именува нивните членови;“ 

По точката 14) се додава нова точка 15) која гласи: 

„15) формира Стручен совет и ги именува неговите членови;“ 

Точките 15), 16), 17) и 18) стануваат точки 16), 17), 18) и 19). 

Во точката 16) која станува точка 17) зборовите: „се грижи за редовна наплата на 

членарината“ се заменуваат со зборовите: „ја утврдува висината на членарината, се 

грижи за нејзина редовна наплата“ 

Точката 17) која станува точка 18) се менува и гласи: 

„18) ја утврдува висината на наградата за работата на членовите на управниот 

одбор, надзорниот одбор и комисиите како и висината на трошоците за ревизија на 

процена.“ 

Во ставот (4) зборовите: „не добиваат награда за работата, а“ се заменуваат со 

зборовите: „добиваат награда за работата во месечен износ од една четвртина до една 

половина од просечната месечна бруто плата исплатена во Република Македонија во 

претходната година, и“ 

 

Член 32 

Во членот 38 во ставот (1) реченицата: „Висината на членарината се определува 

на седница на Собранието и таа не може да биде пониска од 3.000 денари“, се брише.  

 

Член 33 

Членот 39 се менува и гласи: 

„Комисијата за ревизија на процена се состои од пет членови и нивни заменици од 

кои претседателот и два члена како и нивните заменици, ги именува Управниот одбор на 

Комората од редот на своите членови а два члена и нивни заменици, именува 

надлежниот министер. Членовите и нивните заменици, именувани од Управниот одбор 

треба да бидат проценувачи од соодветната област на процената која е предмет на 

ревизија и да имаат работно искуство кај овластен проценувач најмалку три години.“.  

 

 



Член 34 

Членот 40 се менува и гласи: 

(1) Процената изготвена од овластен проценувач може да биде оспорена со 

поднесување на барање за ревизија на процена до Комората, во рок од осум дена од 

денот на приемот на процената но не по истекот на три месеци од денот на 

изготвувањето на процената, поради: 

- непочитување на методологиите или стандардите за процена;  

- злоупотреба на податоци и инфромации и 

- конфликт на интереси. 

(2) Барање за ревизија на процена, со доказ за уплата на трошоците за ревизија,  

може да поднесе нарачателот на процената, сопственикот на предметот на процена или 

трето лице кое има правен интерес, а во посебна постапка за утврдување на данок на 

промет и надлежната единица на локалната самоуправа. Доколку кон барањето не е 

приложен доказ за уплата на трошоците за ревизијата, се смета дека барањето не е 

поднесено. 

(3) Комисијата за ревизија се произнесува за поднесеното барање во рок од  

петнаесет дена од приемот. Одлуката на Комисијата се објавува јавно, на интернет  

страната на Комората.  

(4) Во случај кога е утврдена повреда од ставот (1) на овој член, Комисијата за 

ревизија ја става оспорената процена вон сила и предметот го доставува до 

Дисциплинската комисија со предлог за поведување на дисциплинска постапка против 

проценувачот и овластениот проценувач. 

(5) Доколку оспорената процена била изготвена за потребите на постапка за 

извршување, Комисијата за ревизија преку Комората доставува известување до 

надлежниот извршител дека е донесена одлука со која предметната процена се става вон 

сила.  

(6) Трошоците за ревизија се на товар на лицето подносител на барањето за 

ревизија на процена. Во случај ревизијата да биде усвоена и оспорената процена ставена 

вон сила, трошоците за ревизија, како и трошоците за изготвување на нова процена, се на 

товар на овластениот проценувач.  

 (7) Висината на трошоците за ревизија за процена ги утврдува Управниот одбор 

на Комората на проценувачи врз основа на реално потребните патни и дневни трошоци и 

материјалните трошоци.“  

 

Член 35 

 По членот 40 се додава нов член 40-а кој гласи: 

„Член 40-а 

 (1) Стручниот совет е стручен и организационен орган на Комората кој го 

сочинуваат пет членови. Два члена на Стручниот совет се избираат од редот на 

проценувачите кои уредно ја имаат подмирено обврската за плаќање членарина во 

Комората, по еден член предлагаат Министерството за економија и соодветното 

министерство а еден се избира од редот на професорите на високо образовните установи.   

 (2) Стручниот совет врши работи од интерес на проценувањето насочени кон 

стручно издигнување и усовршување на работите на процена и целата проценувачка 

дејност.  

 (3) Работењето на Стручниот совет се регулира со правилник донесен од 

Управниот одбор на Комората.“ 

 

Член 36 

Во членот 41 ставот (2) се менува и гласи:  

„(2) Управниот одбор именува претседател и заменик на Дисциплинската 

комисија со мандат од две години. За претседател и заменик може да биде именувано 

лице кое е запишано во Збирниот регистар на Комората и кое има работно искуство кај 

овластен проценувач најмалку пет години.“. 



Ставот (3) се менува и гласи: 

„Кандидат за член на дисциплинската комисија може да биде проценувач кој има 

работно ислкуство кај овластен проценувач најмалку пет години.“.  

Ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Дисциплинската комисија се формира по предлог од лице кое има правен 

интерес; службено лице кое учестува во постапка поврзана со изготвена процена или 

Комисијата за ревизија. Комисијата се состои од пет членови од кои еден претседател и 

четири членови. Управниот одбор на Комората именува два члена како и нивните 

заменици а два члена и нивни заменици, именува надлежниот министер. Членовите и 

нивните заменици, именувани од Управниот одбор, треба да бидат проценувачи од 

соодветната област на проценувачот против кого се води дисциплинската постапка. 

 

Член 37 

Во членот 42 во воведната реченица и во точка 3), по зборот: „проценувач“ се 

додаваат зборовите: „и овластен проценувач“. 

Точката 4) се менува и гласи:  

4) „трајно одземање на уверението за проценувач односно на лиценцата за 

овластен проценувач и бришење од Збирниот регистар“. 

 

Член 38 

Во членот 43 став (1) и став (2) по зборот: „изрече на“ се додаваат зборовите: 

„проценувач и“  

Во ставот (3) по зборовите: „на работи“ се додаваат зборовите: „на проценувач и“ 

а по зборовите „изрече на“ се додаваат зборовите: „проценувачот и“. 

Во ставот (4) по зборовите: „одземање на“ се додаваат зборовите: „уверението за 

проценувач и“ а по зборовите „изрече на“ се додаваат зборовите: „проценувачот и“. 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

„Дисциплинска мерка парична казна и привремено одземање на право на вршење 

на работи на проценувач ќе му се изрече на проценувач кој е вработен кај повеќе од еден 

овластен проценувач.“. 

Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „во висина од две“ се заменуваат со 

зборовите: „за проценувачот во висина од една половина до три, а за овластениот 

проценувач во висина од три до шест“. 

Ставот (7) станува став (8).  

Во ставот (8) кој станува став (9) по зборовите: „одземање на“ се додаваат 

зборовите: „уверението за проценувач и“. 

Во ставот (9) кој станува став (10) по зборот: „проценувачот“ се додаваат 

зборовите: „или овластениот проценувач“.  

 По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи: 

 (12) Не претставува дисциплинска повреда во смисла на одредбте од став (1) и (2) 

алинеја 2 од овој член, постапувањето на проценувачот или овластениот проценувач кое 

иако ги содржи обележјата на дисциплинска повреда, претставува повреда од мало 

значење поради отсуството или незначителноста на штетните последици и нискиот 

степен на дисциплинска одговорност. 

 

Член 39 

Во членот 45 ставот (3) се менува и гласи:  

(3) Ако со правосилната одлука е изречена мерка одземање на лиценцата, 

проценувачот или овластениот проценувач на кого таа мерка му е изречена се бришат од 

Збирниот регистар и одлуката се објавува на интернет страните на Комората на 

проценувачи.    

Во ставот (4) зборовите: „Регистарот на проценувачи“ се заменуваат со зборовите: 

„Збирниот регистар“. 

Ставот (5) се брише.  



 

Член 40 

Во членот 9, 19-к во ставот (2), членот 21 во ставот (5), членот 23 во ставот (3), 

членот 34 во ставот (1) и членот 46, зборовите: „правда“ се заменуваат со зборовите: 

„економија“.  

 

Член 41 

Членот 47 се брише.  

 

Член 42 

Членот 47-а се брише. 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 43 

(1) Проценувачи кој на денот на влегување во сила на овој закон поседува 

уверение само за дел од областа предвидена во член 4, може да врши процена во рамките 

на уверението кое го поседува.  

(2) Проценувач од ставот (1) на овој член задолжително посетува дополнителна  

обука од областа дефинирана во член 4 од овој Закон, а во која спаѓа уверението кое го 

псоедува. 

(3) Дополнителната обука се организира за секоја од постоечките области во 

период од две години од денот на влегување во сила на овој Закон.  

(4) Непосетувањето на обуката предвидена во став (3) од овој член претставува 

основа за поведување на дисциплинска постапка против проценувачот. 

(5) Управниот одбор на Комората донесува правилник за организирање на 

дополнителна обука во кој се содржани начинот, условите и материјалите за нејзино 

одржување.  

 

Член 44 

Правилникот од член 5 на овој закон ќе се донесе во рок од два месеци од денот 

на влегување во сила на овој Закон.  

 

Член 45 

Одредбата од членот 31 став (6) на овој Закон ќе започне да се применува по 

изборот на првиот нареден управен одбор на Комората.  

 

Член 46 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

весник на Република Македонија.  

 

Изготвено од Комисија на  

Комората на проценувачи на  

Република Македонија 

Илија Чилиманов, претседател 

Проф. Д-р. Ангел Ристов 


