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Закон за вештачење

Закон за вештачење (Службен весник на РМ
бр.115/2010,12/14,43/14,104/15,148/15,192/15)
 Правилник за начинот на пресметување на
наградата за извшеното вештачење или
супер вештачење и надоместокот за реално
потребните трошоци (Службен весник на РМ
бр.102/14)


Закон за процена









Закон за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11,
185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15,192/15, 30/16)
Правилник за начинот на пресметување на наградата за
извршена работа и надоместокот за реално потребните
трошоци на овластениот проценувач од областа на
побарувања и обврски (Службен весник на РМ бр.35/14)
Правилник за начинот на пресметување на наградата за
извршената работа и надоместокот за реално потребните
трошоци (Службен весник на РМ бр.88/13)
Правилник за начинот на пресметување на наградата за
извршената работа и надоместокот за реално потребните
трошоци за вршење на процена на недвижен имот (Службен
весник на РМ бр.99/13)
Правилник за начинот на пресметување на наградата за
извршената работа и надоместокот за реално потребните
трошоци за вршење на процена на транспортни средства
(Службен весник на РМ бр.99/13)

Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен
имот (Службен весник на РМ бр.55/12, 17/13, 21/13, 142/14)
 Методологија за процена на вредноста на подвижен имот
 Методологија за процена на пазарната вредност на
транспортни средства
 Методологија за процена на вредноста на капиталот на
трговски друштва,јавни претпријатија и други правни лица


Методологија за процена на машини и опрема
 Методологија за процена на индустриска сопственост
 Методологија за процена на вредноста на
информатичката технологија
 Методологија за процена на пазарната вредност на
земјоделско земјиште во државна сопственост под
оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделско
производство
 Методологија за процена на вредноста на средствата во
земјоделството




ВЕШТАЧЕЊЕ
- изготвување на
стручен наод и
мислење изработено
врз основа на примена
на научни и стручни
методи, технички
достигнувања, стручни
знаења и искуства во
областите што се
дефинирани во сите
случаи определени со
закон или по барање
на заинтересирано
лице - нарачател



ПРОЦЕНКА
- процес на
определување на цена,
односно проценување
на пазарната вредност
на предметот на
процена од овластен
проценувач во случаите
определени со закон
или по барање на
заинтересирано лице нарачател



СУПЕР
ВЕШТАЧЕЊЕ
- вештачење од повисок
степен односно стручнокритичка експертиза на две
противречни вештачења,
може да врши тим составен
од најмалку тројца вештаци
од соодветната област, од
орган на државна управа,
високообразовна установа,
научна установа или
стручна установа и друштво
за вештачење кое има
вработено најмалку тројца
вештаци од соодветната
област



РЕВИЗИЈА НА
ПРОЦЕНА
- вршење на проверка на веќе
изготвена процена од овластен
проценувач под услови и на
начин предвиден со овој закон

Закон за парнична постапка
Пречистен текст
бр.7/11 од 20.01.2011 година








доставување
неможност за доставување
ослободување и изземање
кога вештачењето или супер вештачењето судот нема да
го прифати како доказ (изземање)
казнување, присилно доведување
права на вештакот (право на награда)

(колизија со чл.5 од Законот за вештачење бр.115/10 од 31.08.2010 година)
 изготвување во рок неподолг од 45 дена, во сложени
случаи 60 дена, доставување 8 дена пред рочиштето
 недостатоците се отстрануваат со усогласување
 определување на супер вештачење по електронски пат

Законот за парнична постапка
Глава 17 Докази
и изведување на
докази
Вештачење
 Глава 18
Обезбедување
на докази







Дали Проценката е
доказ?
Дали може да се
изведува како
доказно средство?
Дали може да се
обезбеди како
доказ во постапка
за обезбедување
на докази?

Области











Вештачење:
Материјално,
сметководствено и
финансиско работење
Медицина(психијатрија,
невропсихијатрија,
хирургија, гинекологија,
кардиологија, ортопедија и
др.)
Ветеринарство
Градежништво и
архитектура
Електротехника
Информатички технологии
Машинство и сообраќај

















Процена:
Трговско друштво, јавно
претпријатие и други правни
лица
Недвижен имот
Подвижен имот
Побарување и обврски
Машини и опрема
Транспортни средства
Земјоделство, шумарство и
водостопанство
Индустриска сопственост
Авторски права и сродни права
Заштита на животна средина
Информатичка технологија
Полициска и воена опрема
И други области утврдени со
закон
















Земјоделство, шумарство и
водостопанство
Графологија
Геодезија
Рударство
Технолошко инженерство
Хемиско биолошко
Молекуларна биологија и
генетика
Токсикологија и дроги
Балистика
Заштита на животната
средина и екологија
Заштита на културното
наследство
Заштита на авторското
право и други сродни права
и права од интелектуална
сопственост
И други области

Примена во пракса и проблеми
Вештачење

Процена

Заклучоци и предлози

Ви благодарам на вниманието

