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20151534387
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот
75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за процена,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015
година.
Бр. 08-3991/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
Член 1
Во Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10,
158/11, 185/11, 64/12 и 188/14), во членот 4 зборовите: „признатите меѓународни
стандарди за процена на вредноста, се заменуваат со зборовите: „Европски стандарди за
проценување на вредноста-ТЕГОВА и Меѓународни стандарди за проценување на
вредноста-ИВСЦ“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
“(3) Овластениот проценувач е должен по барање на нарачателот на процената, а во
посебна постапка за утврдување на данок на промет, да достави извештај за процена на
пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет, како и
пополнета аконтативна даночна пријава за предметот на процена, во случај ако
нарачателот на процената се определил за посебна постапка за утврдување на данок на
промет согласно со Законот за даноците на имот. Оваа постапка за процена не може да трае
повеќе од три работни дена.
(4) Во случај од ставот (2) на овој член, проценувачот постапува во предвидениот рок
само ако нарачателот на процената ги извршил сите уплати согласно со Законот за
процена”.
Ставот (3) станува став (5).
Член 2
Во членот 35 став (1) точката 16) сврзникот„и“ на крајот од реченицата се заменува со
запирка и се додава нова точка 17), која гласи:
“17) утврдува висина на трошоци за ревизија на процена и“.
Точката 17) станува точка 18).
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Член 3
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, односно во рок не подголг од еден месец од денот на дознавање дека
процената била предадена, поради:
- непочитување на методологии и стандардите за процена,
- злоупотреба на информации,
- конфликт на интереси и
- погрешно пресметан данок на промет во посебна постапка за утврдување на данок на
промет согласно со Законот за данок на имот.
(2) Барање за ревизија на процена може да поднесе нарачателот на процената и
сопственикот на предметот на процена, а во посебна постапка за утврдување на данок на
промет и надлежната единица на локална самоуправа.
(3) Комисијата за ревизија во рок од три работни дена се произнесува по поднесеното
барање со решение:
- со кое констатира дека процената е извршена согласно со закон, методологии и
стандарди за процена,
- со кое констатира дека процената, предмет на ревизија, била извршена спротивно на
законските одредби, методологии и стандарди за процена, и утврдената проценета
вредност отстапува во процент поголем од 10% од вистинската проценета вредност, со
решението предметната процена ја става вон сила и дава насоки за изготвување на нова
процена и истото веднаш го доставува до овластениот проценувач и
- со кое констатира дека процената, предмет на ревизија, била извршена спротивно на
законските одредби, методологии и стандарди за процена, и утврдената проценета
вредност отстапува во процент до 10% од вистинската проценета вредност, со решението
предметната процена ја става вон сила и го задолжува овластениот проценувач во рок од еден
работен ден да изврши корекција во проценетата вредност, и го доставува до
овластениот проценувач.
(4) Доколку оспорената процена била предмет на извршување во случаите од ставот (3)
алинеи 2 и 3 на овој член, Комисијата за ревизија доставува известување до надлежниот
извршител дека е донесено решение со кое предметната процена се става вон сила со
насоки за изготвување на нова процена и со барање да се прекине со извршувањето на
предметот на процена до изготвување на нова процена.
(5) Во случај кога се утврдени повредите од ставот (1) на овој член, Комисијата
поведува дисциплинска постапка.
(6) Трошоците за ревизија на процената потребни за работа на комисијата и
изготвување на материјали како и трошоците за изготвување на нова процена се на товар на
лицето подносител на барањето за ревизија на процена, а во случајот од ставот (3) алинеја
2 на овој член трошоците се на товар на овластениот проценувач, како и трошоците за
изготвување на нова процена.
(7) Висината на трошоците за ревизија на процена ги утврдува Управниот одбор на
Комората на проценувачи врз основа на реално потребните патни и дневни трошоци и
материјалните трошоци.“
Член 4
Во членот 46-б ставови (1) и (3) зборовите: „4.000 до“ се бришат.
Член 5
По членот 46-б се додаваат два нови члена 46-в и 46-г, кои гласат:
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“Член 46-в
За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочни
санкции изрекува надлежен суд.
Член 46-г
Одмерувањето на глобата за правното лице ќе се врши согласно со Законот за
прекршоци.“
Член 6
Започнатите постапки по ревизија на процена до 1 јануари 2016 година, ќе завршат
согласно со одредбите од Законот за процена („Службен весник на Република
Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14).

Одредбите од членовите 1, 2 и 3
јануари 2016 година.

Член 7
од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

3 од 3

www.pravdiko.mk

