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Образец бр. 2 
 
 

Иницијална проценка на влијание на регулативата 
 

 
Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање 
и можните опции за решавање на проблемите 

 
 
1. Опис на проблемите  
 

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 областа вештачење 
се наметна како неопходна, постојните законски решенија не се систематизирани 
во единствен законски текст. 
 

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на 
проблемитеќе  
 
Со донесувањето на овој Предлог закон се прецизира и конкретизира 

областа на вештачењето, се остварува главната цел на овој предлог закон  
навремено, ефикасно и стручно вршење на вештачењето, пред се во постапките 
кои се одвиваат пред судовите. Истовремено, ажурноста во судските постапки во 
однос на вештачењето ќе се зголеми преку можноста за определување на вештак 
од Регистарот на вештаци, кој Министерството за правда го води во пишана и 
електронска форма и во кој се евидентираат сите вештаци и институции кои вршат 
вештачење во Република Македонија. Со тоа се придонесува за едноставен 
пристап до потребата за вештак, како и до институциите од определна област на 
вештачење. 

 
3. Идентификација на можни решенија (опции) 

     
 Донесување на Предлог Закон за вештачење 

Со Предлог – Законот за вештачење се создава прва регулатива во 
правниот систем за вештачењето, односно се создава единствена законска рамка 
за оваа област. 

 
 
 
Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија  

 
Предложено решение (опција ):  
 
Донесување на Предлог Закон за вештачење 

 
Опис: 
 

1. Трошоци  
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- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на 

обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, 
решенија, одобренија, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, 
барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите. 

 
• Опцијата предвидува поседување на потребна документација за 

физичките лица за исполнување на условите за полагање на стручен 
испит, како и за издавањето на лиценцата за вештачење  

 
 

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата, 
другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците. 
Да                                                                 Не 

 
 

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за министерствата и 
другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги трошоците. 
Да                                                                 Не 

 
 

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или 
физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците. 
Да                                                                 Не 

 
- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за правните или 

физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците. 
Да                                                                 Не 
 
  

  
 
2. Придобивки  
 

- Опис и опсег на финансиските придобивки за засегнатите страни 
   
Предлог Законот не предизвикува финансиски придобивки за засегнатите 

страни. 
 
- Други нефинансиски придобивки за засегнати страни  

   
Со новиот предлог закон ќе се добие навремено, ефикасно и стручно 

извршување на вештачењето во судските постапки, со што ќе се намали 
оддолговлекувањето на истите, како и полесен пристап до вештаците и 
институциите кои вршат вештачење во определена област. 
 
 3. Ризици и претпоставки  
 
 Доколку Владата на Република Македонија не предложи донесување на 
Закон за вештачење останува ризикот од неотстранување на идентификуваните 
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слабости и недостатоци за неефикасните судски постапки, а реформата на 
правосудниот систем нема да ги даде очекуваните резултати.  
 
 

Тип на влијание проценето во 
проценка на влијание на регулативата 

 Анализи 
приложени во 
прилог 

Влијание врз националната 
конкурентност 

ДА / НЕ ДА / НЕ 

Влијание врз социјално исклучените и 
ранливи групи 

ДА / НЕ ДА / НЕ 

Влијание и ефекти на регулативата врз 
родовите аспекти и еднаквоста 

ДА / НЕ ДА / НЕ 

Влијание врз животната средина ДА / НЕ ДА / НЕ 

Влијание/значителна политичка промена 
на пазарната економија вклучувајќи 
испитување на влијанието врз 
потрошувачите и конкурентноста 

ДА / НЕ ДА / НЕ 

Влијание врз правата на граѓаните  ДА / НЕ ДА / НЕ 

Дали предложените решенија вклучуваат 
значителни тешкотии за усогласување 

ДА / НЕ ДА / НЕ 

 
 
 
Чекор 3: Консултации  

 
Во текот на подготовка на Предлог законот, членовите на работната група 

непосредно за време на состаноците остваруваа консултации со претставниците 
на надлежните органи: судовите и јавно обвинителство, Министерство за правда, 
Бирото за судски вештачења, Правен факултет “Јустинијан Први” Скопје, 
Секетаријат за законодавство и Секретаријат за европски прашања, со 
претставникот од Р.Словенија, м-р Матија Видмар, како при неговата посета во 
Република Македонија, така и преку остварената електронска комуникација, како и 
со Министерството за финансии, одбрана, внатрешни работи, транспорт и врски, 
земјоделство, шумарство и водостопанство, труд и социјална политика, култура, 
образование и наука, локална самоуправа, Апелационен суд Штип, Сојуз на 
стопански комори, Стопанска комора на Македонија, Здружение по судска 
медицина. 

 
 

Резиме на иницијалната  
проценка на влијание на регулативата 

 
1. Краток осврт на преферираното решение/опција :  

Донесување на Предлог Закон за вештачење 



 4

 
По спроведените анализи и идентификувани слабости и недостатоци во 

постојните законски решенија за вештачењето, како најсоодветно решение 
произлезе подготовката на Предлог Законот за  вештачење. 

Со донесувањето на овој предлог закон ќе се прецизира и конкретизира 
вештачењето во единствен современ законски текст и ќе се оствари главната цел 
на овој предлог закон, навремено, ефикасно и стручно извршување на 
вештачењето во постапките кои се одвиваат пред судовите, со цел развивање на 
европските стандарди во сферата на правото. 

 
2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на 

иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:  
Букурије Ајдини, помошник раководител на Секторот за правосудство 
 
3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат 

вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република 
Македонија:  

- Михајло Маневски, министер за правда 
- Ибрахим Ибрахими, заменик министер за правда. 

   
     За повереници се определуваат: 
        - Билјана Бришкоска-Бошковски, државен секретар 

   - Здравка Скалова, раководител на Сектор                                           
 

Изјава од министерот 
за иницијалната проценка на влијание на регулативата 

 
Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на 

регулативата/ предлог законот 
 

1. Нема  
влијание 

врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 
600.000.000 денари. 

2. Нема  
влијание 

врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија 

3. Нема 
влијание 

врз постапките или работењето на јавната администрација/врз 
судството при работа со странки (правни и физички лица) или 
задолжување на странките од јавната администрација со 
дополнителен административен товар.  

4. Нема 
влијание 

врз економијата и врз обемот на државна помош. 

5. Нема 
влијание 

врз животната средина. 

6. Нема 
влијание 

врз социјалната положба на граѓаните. 

 
7. Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за 

донесување на закон во Единствениот електронски регистар на 
ДА / НЕ 
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прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани 
страни.  
 
Датум на објавување: 
Вклучени организации и претставници: Бирото за судски вештачења, 
Министерството за правда, Правен факултет – Јустинијан Први 
Скопје, Јавно обвинителство за организиран криминал, Апелационен 
суд Штип, Секетаријат за законодавство и Секретаријат за европски 
прашања. 
 

Свое мислење дадоа следниве организации: Министерството за 
финансии, одбрана, внатрешни работи, транспорт и врски, 
земјоделство, шумарство и водостопанство, труд и социјална 
политика, култура, образование и наука, локална самоуправа, 
Апелационен суд Штип, Сојуз на стопански комори, Стопанска комора 
на Македонија, Здружение по судска медицина. 
 

 
 

8. Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во 
предвид. 

ДА/НЕ 

9. Предлогот за донесување на закон е лекториран. 
 

ДА/НЕ 

10. Спроведени се меѓуресорски консултации.  
 

ДА/НЕ 

11. Дали предлог законот предвидува управна постапка? 
 

ДА/НЕ 

12. Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна 
постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи 
одобрување”? 

ДА/НЕ 

 
 

 
 

Изјава од министерот 
Јас, Михајло Маневски, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на 
влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните 
придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за 
решавање на проблемот.  
 
Потпис на министерот: 
.....................................................................   Датум: 


