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2379.
Врз основа на член 31 став (4) од Законот за процена ("Службен весник на Република Македонија" бр.l15/10,

158111, 185111и 64112), министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА

И НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот

за реално потребните трошоци за вршење на процена на транспортни средства кој го наплаќаат овластените про-
ценувачи за извршената процена.

Член 2
Висината на наградата за извршена процена на транспортни средства изнесува:



Стр. 8 - Бр. 99

воздухоплов за превоз на лица, предмети и
1. това

12 јули 2013

.000,00 ден без
20.000,00 ден без ддв

50.000,00 ден. без ддв

2.

воздухоплов за воздухопловно-спортски
активности и за об на летачки л

18.000,00 ден. без ддв

3·

воздухоплов за посебни воздухопловни
активности на Министерството за внатрешни
работи (полициски воздухоплови), за
укажување на медицинска помош и за вршење
на спе изи ни и
воздухоплов за посебни воздухопловни

4. активности на Министерството за одбрана
(воени

60.000,00 Аен. без ддв

70.000,00 ден. без ддв

Член 3
Висината на наградата за извршената процена може да биде пониска, но не повеќе од 20 % од утврдената

во член 2 на овој правилник.

Член 4
Надоместокот за реално потребни трошоци за вршење на процената се пресметуваат врз основа на:
- реално направените трошоци за превоз надвор од седиштето на проценувачот и тоа до висина на трошо-

ците на возниот билет што го користел проценувачот, односно 30% од трошоците за гориво и патарини при
користење на сопствено возило;

- трошоци за ноќевање направени надвор од седиштето на проценувачот и
- трошоци за копирање, превод и слично направени над 1000 денари.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република

Македонија".
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