
 

 

KOMORA NA PROCENUVA^I NA REPUBLIKA MAKEDONIJA 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

За поднесување барања за посетување  на почетна обука за проценувачи од областа 
Pobaruvawa i obvrski 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за 

посетување на почетна обука за овластен проценувач да поднесат барање за посетување 

почетна обука за овластен проценувач од областа на Pobaruvawa i obvrski. 

Согласно член 10 од Законот за процена, посетувањето на почетната обука од 

соодветната област на процена е еден од задолжителните законски услови за полагање на 

испитот за овластен проценувач. 

Кандидатите кои имаат интерес за посетување на почетна обука за овластен проценувач 

од наведената област на процена треба да поднесат Барање по пошта на адреса: Komora 
na procenuva~i na Republika Makedonija  ул. Jurij Gagarin br.15 , Скопје ili na 
email adresa: info@komoranaprocenuvaci.mk  

1. Барањето (исклучиво во печатена форма) треба да содржи: 

▪ Име и презиме на барателот и точна адреса на живеење. 

▪ Телефон за контакт (домашен, мобилен) и електронска адреса (Е-маил адреса). 

▪ Уплатница за уплатени средства за трошоци на обуката во износ од (5.000,00) 

денари: 

Цел на дознака:  Обука за процена од областа на Pobaruvawa i 
obvrski 

Назив и седиште на примачот:  Komora na procenuva~i na R.Makedonija 
Банка на примачот:   Komercijalna banka  

Трансакциска сметка на примачот:  300000003545580 

Износ:     5.000 denari 
2.  Кон барањето во прилог се доставува:  

▪ копие од лична карта;  

▪ доказ за завршено високо образование;  

▪ доказ за најмалку пет години работно искуство во областа на процена или во областа 

на smetkovodstvo i finansii. 

3. Po~etnata Obuka }e se odr`i  na; 

•  24 ,25 i 26 Juni 2013 godina so po~etok vo 16.00 ~asot vo prostoriite na 
Ekonomski institut   

Краен рок за поднесување на барањето до Komorata na procenuva~i na 
Republika Makedonija  е 15.06.2013 година. 

4. Известувањето ќе биде објавено и на Веб страната на Министерството за finansii : 
www.finance.gov.mk i na Veb stranata na Komora na procenuva~i: 
www.komoranaprocenuvaci.mk 

5. Dopolnitelni informacii mo`e da se dobijat na tel.broj: 072/251-407. 

Komora na procenuva~i na Republika Makedonija 


