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20140351061
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 31 став (4) од Законот за процена („Службен весник на Република
Македонија“ бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА И
НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОВЛАСТЕНИОТ
ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за пресметување на наградата за извршена
работа и надоместокот за реално потребните трошоци на овластениот проценувач од
областа на побарувања и обврски.
Член 2
Наградата за извршената процена по основ на висината на паричната вредност на
побарувањата и обврските се пресметува кога висината на сметководствената вредност ќе
се помножи со 0, 5 и ќе се подели со 100.
Член 3
(1) Наградата за извршената процена по основ на сложеноста на процена изнесува:
1) 1.200 денари, за примена на статичка метода
2) 2.400 денари, за примена на динамичка метода и
3) 3.600 денари, за примена на статичка и динамичка метода.
(2) Наградата за извршената процена по основ на потребно време за прибирање
податоци изнесува:
1) 600 денари, за прибирање податоци за еден работен ден,
2)1.200 денари, за прибирање податоци за два работни денови и
3)1.800 денари, за прибирање податоци за 3 и повеќе работни денови.
(3) Наградата за извршената процена по основ на потребно време за изработка на
процената изнесува:
1) 600 денари, за изработка на процената за еден работен ден,
2)1.200 денари, за изработка на процената за два работни денови и
3)1.800 денари, за изработка на процената за три и повеќе работни денови.
Член 4
Наградата за извршената работа на овластениот проценувач од областа на
побарувањата и обврските при повторна процена на ист предмет на процена во период кој
не е подолг од 12 месеци од датумот на претходната процена, се пресметува во висина
намалена за 50% од износот пресметан согласно начинот утврден со членовите 2 и 3 од
овој правилник, а побарувањата и обврските да не се промениле материјално во однос на
првата процена.
Член 5
(1) Висината на надоместокот за реално потребните трошоци при вршење на процената
се пресметува врз основа на реално настанатите трошоци во висина до 5.000 денари, при
што:
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1)патните трошоци се пресметуваат до висина на трошоците на патниот билет за
користеното превозно средство, а за користење на сопствено возило трошоците се
пресметуваат во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи возилото за
секој изминат километар,
2)трошоците за ноќевање и исхрана надвор од седиштето на овластениот проценувач се
пресметуваат врз основа на реално направените трошоци во висина до 2.000 денари и
3)материјалните трошоци за вршењето на процената се пресметуваат врз основа на
реално направените трошоци во висина до 1.500 денари.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 11-20527/7
31 јануари 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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