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Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на
работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот
регистар на прописи)
А. Почетна проценка на влијанието на регулативата
1. Кои се главните проблеми?
Почетни точки за ново регулирање на вештачењето се согледуваат во
постоење на повеќе институции кои ги вршат работите од областа на вештачењето
- Бирото за судски вештачења, јавни установи, правни лица регистрирани според
Законот за трговските друштва и физички лица според судскиот деловник, кои
немаат единствен нормативен систем при вршењето на вештачењето. Постојните
законски решенија не кореспондираат со сегашните нови услови и реформата на
правосудниот систем во Република Македонија.
Целта на предложеното законско решение е регулирање на вештачењето,
областите, условите и начинот на вршење на вештачењето, субјектите кои вршат
вештачење, условите и постапката за полагање на стручен испит за издавање или
за одземање на лиценцата за вештачење заради вршење на вештачење од
соодветна област, награда и надоместок на трошоците за извршеното вештачење,
основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Комората за вештаци,
како и други прашања со кои се уредува вештачењето, со што ќе се добие
објективен степен на квалитет и компетентност кај вештаците, а ефикасноста во
вршењето на вештачењата ќе биде услов за навремено завршување на постапките
пред правосудните органи.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни
мерки би можеле да се разгледаат?
Опција 1:
Постојните законски решенија за вештачењето не кореспондираат со
сегашните услови и реформата на правосудниот систем во Република Македонија.
Потребата од надградување и усогласување на прописите за вештачењето се
наметнува како неопходна, особено заради фактот што постојните законски
решенија не се систематизирани во единствен законски текст.
Ако Владата на Република Македонија одлучи да предложи други решенија,
Министерството за правда ќе ги разгледа.
Опција 2:
Донесување на Предлог Законот за вештачење со предложените решенија
од Министерството за правда.
Со Предлог – Законот за вештачење се создава прва регулатива во
правниот систем за вештачењето, односно се создава единствена законска рамка
за оваа област, а со тоа се избегнува контрадикторноста меѓу правните материи во
правниот систем како целина.
3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка
на влијанието на регулативата?
Со донесувањето на овој закон се прецизира и конкретизира областа на
вештачењето, со што ќе се овозможи навремено, ефикасно и стручно одвивање на
дејствијата на вештачењето, пред се во постапките кои се одвиваат пред судовите
и целиот правосуден систем во Република Македонија.
Во текот на подготовка на Предлог Законот, членовите на работната група
непосредно за време на состаноците остваруваа консултации со претставниците
на надлежните органи: Министерство за правда, судовите и јавно обвинителство,
Бирото за судски вештачења, Правен факултет “Јустинијан Први” Скопје,
Секретаријат за законодавство и Секретаријат за европски прашања,
Министерството за финансии, одбрана, внатрешни работи, транспорт и врски,
земјоделство, шумарство и водостопанство, труд и социјална политика, култура,
образование и наука, локална самоуправа, Сојузот на стопански комори,
Стопанска комора на Македонија, Здружение по судска медицина.
Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата
1. Кои информации и податоци се веќе достапни?
Непостоењето на систематизирана законска регулатива за квалификација
на лицата кои вршат вештачење, како и начинот на вршење на вештачењето
резултираше со изразено незадоволството од извршените вештачења во судските
постапки. Се истакнува потребата од законско регулирање на оваа област за
целосно овозможување на реформата во правосудниот систем на Република
Македонија.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?
3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка
на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?
Иницијална проценка на влијание на регулативата.
4. Дали ќе се формира меѓуресорска работна група за спроведување на
проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?
Беше формирана работна група од Министерство за правда, Бирото за
судски вештачења, Правен факултет “Јустинијан Први” Скопје, а беа консултирани
повеќе институции: Министерството за финансии, одбрана, внатрешни работи,
транспорт и врски, земјоделство, шумарство и водостопанство, труд и социјална
политика, култура, образование и наука, локална самоуправа, Сојузот на стопански
комори, Стопанска комора на Македонија, Здружение по судска медицина.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)
В. Временска рамка
1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?
Активностите за проценка на влијанието на регулативата започнаа во
2009 година и траеја до мај 2010 година.

мај

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за
аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската
рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?
Посетата на претставникот на Министерството за правда од Словенија, гдин Матија Видмар беше дел од програмата Taiex на Европската Унија.
3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат
поднесени до Генералниот секретаријат?
Мај 2010 година.
Г. Ресурси
1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на
проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог
законот ?

