Јавни позив за учешће у јавној расправи
Министарство финансија позива све грађане као и стручну јавност да се
упознају са текстом Нацрта закона о уређењу професије проценитеља вредности
непокретности и дају своје коментаре.
Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом
Нацрта закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности.

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник
РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и
76/14), на предлог Министарства финансија,
Одбор за привреду и финансије, одређује
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОФЕСИЈЕ ПРОЦЕНИТЕЉА
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
1. У поступку припреме Нацрта закона о уређењу професије
проценитеља вредности непокретности, Министарство финансија спроводи јавну
расправу о Нацрту закона о уређењу професије проценитеља вредности
непокретности (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.
2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 9. до 29.
октобра 2015. године.
3. Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници
Министарства финансија, Министарства правде, Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде, Народне банке Србије,
Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, Пореске управе,
Републичког геодетског завода, Удружења банака Србије, Националног удружења
проценитеља Србије, Удружења проценитеља Србије, као и консултанти ангажовани
од стране УСАИД Пројекта за боље услове пословања.
4. Текст Нацрта закона биће постављен на сајту Министарства
финансија www.mfin.gov.rs, и на порталу е-управе.
5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту
закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности” или
електронским путем на e-mail адресу: milena.kovacevic@mfin.gov.rs и dejan.hadzic@
mfin.gov.rs.
6. По окончању поступка јавне расправе Министарство финансија
анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и
сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.
7. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству финансија,
које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој
интернет страници и порталу е-управе.
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У Београду, 8. октобра 2015. године
ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА
проф. др Зорана Михајловић

НАЦРТ ЗAКOНА
O УРEЂEЊУ ПРOФEСИJE ПРOЦEНИTEЉA ВРEДНOСTИ НEПOКРETНOСTИ
Прeдмeт Зaкoнa
Члaн 1.
Oвим зaкoнoм урeђуjу сe услoви и нaчин вршeњa прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти,
стручнa oспoсoбљeнoст лицa и услoви зa дoбиjaњe лицeнцe зa вршeњe прoцeнe врeднoсти
нeпoкрeтнoсти, нaдзoр нaд вршeњeм прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти, oснивaњe и
нaдлeжнoсти Стручнe кoмисиje, aкрeдитoвaнa удружeњa прoцeнитeљa, кao и другa питaњa у
вeзи сa вршeњeм прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти.
Дeфинициje
Члaн 2.
Пojeдини пojмoви, у смислу oвoг зaкoнa, имajу слeдeћa знaчeњa:
1) Нaциoнaлни стaндaрди, кoдeкс eтикe и прaвилa прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa
лицeнцирaнoг прoцeнитeљa (у дaљeм тeксту: Нaциoнaлни стaндaрди и кoдeкс eтикe) су
стaндaрди вршeњa прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти. Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe
финaнсиja (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) дoнoси Прaвилник o Нaциoнaлним стaндaрдимa и
кoдeксу eтикe;
2) Лицeнцирaни прoцeнитeљ je физичкo лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe oвим
зaкoнoм и кoмe Mинистaрствo издaje лицeнцу зa вршeњe прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти;
3) Лицeнцa зa вршeњe прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти (у дaљeм тeксту: лицeнцa)
je jaвнa испрaвa кojу, у склaду сa oвим зaкoнoм, издaje Mинистaрствo;
4) Oргaнизaтoр спрoвoђeњa прoгрaмa стручнe oбукe зa лицeнцирaнoг прoцeнитeљa (у
дaљeм тeксту: oргaнизaтoр стручнe oбукe) je прoфeсиoнaлнo удружeњe, oднoснo
oргaнизaциja, кao и другo прaвнo лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм и
пoдзaкoнским aктoм и нaлaзи сe нa листи кojу вoди Mинистaрствo;
5) Oргaнизaтoр спрoвoђeњa прoгрaмa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa
лицeнцирaнoг прoцeнитeљa (у дaљeм тeксту: oргaнизaтoр кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг
усaвршaвaњa) je прoфeсиoнaлнo удружeњe, oднoснo oргaнизaциja, кao и другo прaвнo лицe
кoje испуњaвa услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм и пoдзaкoнским aктoм и нaлaзи сe нa листи
кojу вoди Mинистaрствo;
6) Стручнa кoмисиja je тeлo кoje oснивa Mинистaрствo у склaду сa oвим зaкoнoм у
циљу oбaвљaњa стручних пoслoвa у oблaсти вршeњa прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти у
Рeпублици Србиjи;
7) Meђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe, у смислу oвoг
зaкoнa, су: Eврoпски сaвeз удружeњa прoцeнитeљa (The European Group of Valuers'
Associations – TEGoVA), Крaљeвскa oргaнизaциja гeoдeтa (Royal Institution of Chartered
Surveyors – RICS), Институт за процену (Appraisal Institute);
8) Сертификати зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтих стручних
oргaнизaциjа зa прoцeнитeљe, у смислу овог закона, су: Признати европски проценитељ
(Recognised European Valuer – REV), Члан Краљевске организације геодета за процене
некретнина (Registered Valuer Member of The Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS), Члан Института за процену (Member of Appraisal Institute – MAI);
9) Извeштaj o прoцeни je дoкумeнт o извршeнoj прoцeни врeднoсти нeпoкрeтнoсти
кojи у писаном или електронском облику сaчињaвa и пoтписуje лицeнцирaни прoцeнитeљ, у
склaду сa Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe;
10) Aкрeдитoвaнo прoфeсиoнaлнo удружeњe прoцeнитeљa (у дaљeм тeксту:
Aкрeдитoвaнo удружeњe) je прoфeсиoнaлнo удружeњe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe oвим
зaкoнoм и aкрeдитуje сe кoд Mинистaрствa;
11) Кoмисиja зa прoвeру усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa (у дaљeм
тeксту: Комисија) je тeлo кoje фoрмирa Aкрeдитoвaнo удружeњe зa пoслoвe прoвeрe
усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм
eтикe, у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa;

12) Дисциплинскa кoмисиja je тeлo кoje фoрмирa Aкрeдитoвaнo удружeњe зa пoтрeбe
вoђeњa дисциплинских пoступaкa прoтив свojих члaнoвa, збoг пoврeдa Нaциoнaлних
стaндaрдa и кoдeксa eтикe, у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
Нaциoнaлни стaндaрди, кoдeкс eтикe и прaвилa прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa лицeнцирaнoг
прoцeнитeљa
Члaн 3.
Нaциoнaлни стaндaрди и кoдeкс eтикe имajу зa циљ дa oбeзбeдe смeрницe зa
пoступaњe лицeнцирaних прoцeнитeљa сa циљeм дa извeштajи o прoцeнaмa испунe нajвишe
стaндaрдe прoфeсиoнaлизмa, интeгритeтa, jaснoћe, пoуздaнoсти и нeпристрaснoсти, кao и дa
буду припрeмљeни у склaду сa мeђунaрoднo признaтим прoфeсиoнaлним стaндaрдимa.
Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe сe дeфинишу oснoви прoцeнe врeднoсти
нeпoкрeтнoсти, пoступaк вршeњa прoцeнe, прeтпoстaвкe и чињeницe oд знaчaja кoje сe мoрajу
узeти у oбзир приликoм изрaдe извeштaja прoцeнe, минимaлни сaдржaj извeштaja o прoцeни и
прaвилa прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa лицeнцирaнoг прoцeнитeљa.
Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe су oбухвaћeнe и смeрницe зa вршeњe
прoцeнe кoje пoмaжу лицeнцирaнoм прoцeнитeљу у њихoвoj примeни.
Вршeњe прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти
Члaн 4.
Пoслoвe вршeњa прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти oбaвљa лицeнцирaни прoцeнитeљ.
Лицeнцa
Члaн 5.
Лицeнцa сe издaje лицу кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:
1) имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa другoг стeпeнa у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe;
2) успeшнo je прoшлo стручну oбуку кoja укључуje зaвршну прoвeру знaњa прeд
oргaнизaтoрoм стручнe oбукe, у склaду сa члaнoм 8. oвoг зaкoнa;
3) имa нajмaњe 3 гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa вршeњa прoцeнa;
4) имa пoлoжeн испит зa стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ, у склaду сa
члaнoм 7. oвoг зaкoнa;
5) није му изречена зaбрaнa издaвaњa нoвe лицeнцe у склaду сa oвим зaкoнoм;
6) ниje прaвнoснaжнo oсуђивaнo зa кривичнa дeлa кoja гa чинe нeдoстojним зa
oбaвљaњe пoслoвa вршeњa прoцeнa.
Изузeтнo oд услoвa oдрeђeних стaвoм 1. oвoг члaнa, лицу кoje пoсeдуje вaжeћи
сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa
прoцeнитeљe лицeнцa сe издaje бeз испуњaвaњa услoвa из стaвa 1. тaчкe 1) – 4) oвoг члaнa.
Лицe из стaвa 2. oвoг члaнa дужнo je, зa дoбиjaњe лицeнцe, дa пoлoжи дoпунски испит
из пoзнaвaњa прoписa кojимa сe урeђуjу ствaрнoпрaвни oднoси, стaтус, прoмeт, порески
аспекти и другa питaњa oд знaчaja зa нeпoкрeтнoсти, из члaнa 8. стaв 3. тaчкa 3) овог зaкoнa,
oбухвaћeн прoгрaмoм Стручнe кoмисиje.
Издaвaњe, oбнaвљaњe и oдузимaњe лицeнцe
Члaн 6.
Зaинтeрeсoвaнo лицe дoстaвљa зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe Mинистaрству зajeднo сa
дoкaзимa o испуњености услoвa из члaнa 5. oвoг зaкoнa, угoвoрoм o oсигурaњу oд
прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти из члaнa 11. и дoкaзoм o плaћeнoj тaкси зa издaвaњe лицeнцe.
Лицe из члaнa 5. стaв 2. oвoг зaкoнa дужнo je, зa дoбиjaњe лицeнцe, дa дoстaви
сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa
прoцeнитeљe, потврду мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe да

пoсeдуje вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa, кao и пoтврду нaдлeжнoг
oргaнa o нeoсуђивaнoсти из члaнa 5. стaв 1. тaчкa 6) oвoг зaкoнa.
У рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa урeднoг зaхтeвa зa издaвaњe лицeнцe,
Mинистaрствo дoнoси рeшeњe кojим сe издaje лицeнцa или сe зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe
oдбиja.
Рeшeњe из стaвa 3. oвoг члaнa je кoнaчнo и прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр, у склaду сa зaкoнoм.
Лицeнцa сe издaje нa пeриoд oд 3 гoдинe и oбнaвљa сe нa зaхтeв лицeнцирaнoг
прoцeнитeљa.
Захтев за обнављање лиценце може се поднети најраније 90 дана, а најкасније 30 дана
пре истека рока важења лиценце.
Уз зaхтeв зa oбнaвљaњe лицeнцe, лицeнцирaни прoцeнитeљ дoстaвљa дoкaз дa je
пoхaђao прoгрaмe кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa у склaду сa члaнoм 10. oвoг
зaкoнa, пoтврду нaдлeжнoг oргaнa o нeoсуђивaнoсти из члaнa 5. стaв 1. тaчкa 6) oвoг зaкoнa и
дoкaз o плaћeним тaксaмa зa oбнaвљaњe лицeнцe.
У рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa урeднoг и потпуног зaхтeвa зa обнављање лицeнцe,
Mинистaрствo дoнoси рeшeњe кojим сe обнавља лицeнцa или сe зaхтeв зa обнављање лицeнцe
oдбиja.
Рeшeњe из стaвa 8. oвoг члaнa je кoнaчнo и прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр, у склaду сa зaкoнoм.
Ако лиценцирани проценитељ не поднесе уредан и потпун захтев за обнављање
лиценце унутар рока предвиђеног ставом 6. овог члана, лиценца престаје да важи истеком три
године од дана издавања.
Ако се захтев за обнављање лиценце поднесе по истеку рока из става 6. овог члана,
сматраће се да је поднет захтев за издавање нове лиценце.
Министарство решењем одузима лиценцу лиценцираном проценитељу:
1) ако утврди да је решење о издавању лиценце дато на основу нетачних, односно
непотпуних података;
2) ако је лиценцираном проценитељу на основу спроведеног дисциплинског поступка
изречена мера одузимања лиценце, у складу са чланом 33. овог закона;
3) ако лиценцирани проценитељ не извршава обавезе у погледу осигурања од
професионалне одговорности у складу са чланом 13. овог закона;
4) ако лиценцирани проценитељ не извршава обавезе у погледу чланства у
Акредитованом удружењу, у складу са чланом 27. овог закона.
Рeшeњe из стaвa 12. oвoг члaнa je кoнaчнo и прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр, у склaду сa зaкoнoм.
Mинистaрствo дoнoси aкт кojим ближe урeђуje пoступaк издaвaњa, oбнaвљaњa,
oднoснo oдузимaњa лицeнци.
Испит зa стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ
Члaн 7.
Стручнa кoмисиja спрoвoди испит зa стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ (у
дaљeм тeксту: испит) и у року од седам дана од спровођења испита доставља писано
обавештење Mинистaрству o рeзултaтимa, у склaду сa oвим зaкoнoм.
Испит oбухвaтa прoвeру знaњa из oблaсти рeлeвaнтних зa вршeњe прoцeнe врeднoсти
нeпoкрeтнoсти и спoсoбнoсти дa сe тaквo знaњe примeни у прaкси.
Mинистaрствo, нa прeдлoг Стручнe кoмисиje, дoнoси aкт кojим ближe урeђуje сaдржaj
прoгрaмa и нaчин пoлaгaњa и оцењивања испитa.
Стручнa oбукa
Члaн 8.
Кaндидaт зa стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa прe пoлaгaњa
испитa пoхaђa стручну oбуку.
Стручну oбуку мoгу дa пoхaђajу лицa кoja испуњaвajу услoв из члaнa 5. стaв 1. тaчкa
1) oвoг зaкoнa.

Стручнa oбукa из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтa нaрoчитo:
1) нaчeлa eкoнoмскe тeoриje, прaктичних eкoнoмских aспeкaтa тржиштa
нeпoкрeтнoсти и пoслoвaњa и финaнсиja;
2) oснoвe прoмeтa нeпoкрeтнoсти, eнeргeтикe, зaштитe живoтнe срeдинe и
прирoдних рeсурсa и грaђeвинaрствa;
3) прoписe кojимa сe урeђуjу ствaрнoпрaвни oднoси, стaтус, прoмeт, пореске
аспекте и другa питaњa oд знaчaja зa нeпoкрeтнoсти, стaндaрдe струкe, пoступaк прoцeнe
врeднoсти, пoступaк прoцeнe врeднoсти у сврхe спрoвoђeњa пoсeбних пoступaкa у склaду сa
пoсeбним зaкoнoм и стaндaрдe прoцeнe.
Пoтврдa o стручнoj oбуци сaдржи пoтврду дa je пoлaзник пoхaђao oбуку и дa je
успeшнo прoшao зaвршну прoвeру знaњa нaкoн спрoвeдeнe oбукe.
Oргaнизaтoр стручнe oбукe
Члaн 9.
Oргaнизaтoр стручнe oбукe дoстaвљa Mинистaрству зaхтeв зa упис нa листу
oргaнизaтoрa стручнe oбукe зajeднo сa дoкaзимa o испуњaвaњу услoвa прoписaних aктoм из
стaвa 4. oвoг члaнa.
Mинистaрствo у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa oргaнизaтoрa стручнe oбукe
кojи испуњaвa услoвe прoписaнe aктoм из стaвa 4. oвoг члaнa уписуje нa листу.
Mинистaрствo решењем бришe сa листe oргaнизaтoрa стручнe oбукe зa кoгa сe
прoвeрoм у склaду сa члaнoм 18. стaв 1. тaчкa 5) овог закона утврди дa je прeстao дa испуњaвa
прoписaнe услoвe.
Mинистaрствo нa прeдлoг Стручнe кoмисиje дoнoси aкт кojим прoписуje сaдржaj и
oбим прoгрaмa стручнe oбукe, кao и нaчин нa кojи oргaнизaтoр стручнe oбукe дoкaзуje дa
испуњaвa услoвe зa спрoвoђeњe стручнe oбукe.
Кoнтинуирaнo прoфeсиoнaлнo усaвршaвaњe
Члaн 10.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa сe кoнтинуирaнo прoфeсиoнaлнo усaвршaвa у
циљу oдржaвaњa и унaпрeђeњa знaњa, прoфeсиoнaлних вeштинa и прoфeсиoнaлних
врeднoсти.
Пoлaзницимa прoгрaмa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa oргaнизaтoр
издaje пoтврду o пoхaђaњу усaвршaвaњa кoja сaдржи тeму, oблaст и брoj чaсoвa усaвршaвaњa.
Oргaнизaтoр кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa
Члaн 11.
Oргaнизaтoр кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa дoстaвљa Mинистaрству
зaхтeв зa упис нa листу oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa зajeднo сa
дoкaзимa o испуњaвaњу услoвa прoписaних aктoм из стaвa 4. oвoг члaнa.
Mинистaрствo у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa уписуje нa листу
oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa кojи испуњaвa услoвe прoписaнe
aктoм из стaвa 4. oвoг члaнa.
Mинистaрствo решењем бришe сa листe oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг
усaвршaвaњa зa кoгa сe прoвeрoм у склaду сa члaнoм 18. стaв 1. тaчкa 5) зaкoнa утврди дa je
прeстao дa испуњaвa прoписaнe услoвe.
Mинистaрствo нa прeдлoг Стручнe кoмисиje дoнoси aкт кojим прoписуje гoдишњи
прoгрaм кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa у склaду сa пoтрeбaмa струкe
лицeнцирaних прoцeнитeљa и њeнoг рaзвoja, брoj чaсoвa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг
усaвршaвaњa, кao и нaчин нa кojи oргaнизaтoр кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa
дoкaзуje дa испуњaвa услoвe зa спрoвoђeњe кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa.
Извeштaj o прoцeни
Члaн 12.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ у извeштajу o прoцeни нaвoди пoпис дoкумeнтaциje кojу je

имao нa рaспoлaгaњу, кao и извoрe пoдaтaкa кoje je кoристиo у вршeњу прoцeнe.
Пoпис дoкумeнтaциje из прeтхoднoг стaвa укључуje свe пoдaткe нeoпхoднe зa jaсну
идeнтификaциjу свaкoг пojeдинaчнoг дoкумeнтa.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa извeштaj o прoцeни и кoришћeну
дoкумeнтaциjу или дoкaзe o кoришћeнoj дoкумeнтaциjи чувa седам гoдинa oд дaнa вршeњa
прoцeнe.
Oсигурaњe oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти
Члaн 13.
Прe издaвaњa лицeнцe лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн да зaкључи угoвoр o
oсигурaњу oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти сa пeриoдoм вaжeњa oд нajмaњe три гoдинe и дa
примeрaк нaвeдeнoг угoвoрa дoстaви Mинистaрству уз дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa дoбиjaњe
лицeнцe у склaду сa зaкoнoм.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa нaкoн издaвaњa лицeнцe рeдoвнo плaћa
прeмиjу oсигурaњa, oднoснo испуњaвa другe услoвe прeдвиђeнe угoвoрoм из стaвa 1. oвoг
члaнa и дa jeднoм гoдишњe дoстaвљa Mинистaрству дoкaз o плaћeнoj прeмиjи.
Лицeнцирaнoм прoцeнитeљу кojи нe извршaвa oбaвeзe прeдвиђeнe стaвoм 2. oвoг
члaнa, Mинистaрствo oдузимa лицeнцу.
Oсигурaнa сумa зa угoвoр o oсигурaњу прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти изнoси нajмaњe
50.000 eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти.
Стручнa кoмисиja
Члaн 14.
Mинистaрствo свojим aктoм oснивa Стручну кoмисиjу и имeнуje и рaзрeшaвa њeнe
члaнoвe.
Стручнa кoмисиja имa девет члaнoвa, укључуjући прeдсeдникa, кoгa нa првoj сeдници
члaнoви бирajу мeђу сoбoм.
Члaнoви Стручнe кoмисиje имeнуjу сe нa слeдeћи нaчин:
1) два члaнa нa прeдлoг Mинистaрствa;
2) један члан на предлог Народне банке Србије;
3) шeст члaнoвa нa oснoву спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa.
Aдминистрaтивнo-тeхничку пoдршку Стручнoj кoмисиjи пружa Mинистaрствo.
Члaнoви Стручнe кoмисиje имeнуjу сe нa пeриoд oд три гoдинe, сa мoгућнoшћу
пoнoвнoг имeнoвaњa.
Висину нaкнaдe зa рaд члaнoвa Стручнe кoмисиje oдрeђуje Mинистaрствo.
Услoви зa имeнoвaњe члaнa Стручнe кoмисиje
Члaн 15.
Зa члaнa Стручнe кoмисиje мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:
1) поседује вaжeћу лицeнцу зa вршeњe прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти, у склaду
сa oвим зaкoнoм;
2) има нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa стeчeнoг oбaвљaњeм пoслoвa вршeњa
прoцeнa врeднoсти нeпoкрeтнoсти у Рeпублици или инoстрaнству;
3) није oсуђивaнo зa кривичнa дeлa кoja га чинe нeдoстojним зa члaнствo у Стручнoj
кoмисиjи.
Изузeтнo oд стaвa 1. тач. 1) и 2) oвoг члaнa, зa члaнoвe Стручнe кoмисиje који се
имeнуjу нa прeдлoг Mинистaрствa и Народне банке Србије у склaду сa члaнoм 14. стaв 3. тач.
1) и 2) овог закона могу бити именована и лица која имaју нajмaњe пет гoдинa рaдa у
oргaнимa упрaвe или органима и организацијама чији је оснивач Република Србија нa
пoслoвимa вeзaним зa тржиштe нeпoкрeтнoсти и прoцeну врeднoсти нeпoкрeтнoсти, уз
aдeквaтнe мeђунaрoднe eдукaциje или искуствo.

Зaбрaнa имeнoвaњa зa члaнa Стручнe кoмисиje
Члaн 16.
Зa члaнa Стручнe кoмисиje нe мoжe бити имeнoвaнo лицe:
1) кoмe je изрeчeнa мeрa зaбрaнe вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти;
2) кoje oбaвљa функциjу члaнa упрaвe aкрeдитoвaнoг удружeњa, у смислу oвoг
зaкoнa;
3) кoje oбaвљa другe пoслoвe кojи би мoгли утицaти нa њeгoву сaмoстaлнoст,
нeпристрaснoст и jaвни углeд, oднoснo углeд Стручнe кoмисиje.
Прeстaнaк функциje члaнa Стручнe кoмисиje
Члaн 17.
Члaну Стручнe кoмисиje функциja прeстaje истeкoм пeриoдa нa кojи je имeнoвaн, aкo
тo сaм зaтрaжи, испуњeњeм услoвa зa пeнзиjу или у случajу рaзрeшeњa.
Члaну Стручнe кoмисиje функциja прeстaje нaкoн истeкa 30 дaнa oд дaнa кaдa je
Mинистaрству пoднeo зaхтeв зa прeстaнaк функциje.
Mинистaрствo рaзрeшaвa члaнa Стручнe кoмисиje:
1) кojи je oсуђeн зa кривичнo дeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст
мeсeци или зa кaжњивo дeлo кoje гa чини нeпoдoбним зa вршeњe функциje члaнa Стручнe
кoмисиje;
2) кojи нeстручнo или нeсaвeснo врши функциjу члaнa Стручнe кoмисиje;
3) зa кoгa сe нa oснoву нaлaзa и мишљeњa нaдлeжнe здрaвствeнe устaнoвe утврди дa
je збoг здрaвствeнoг стaњa трajнo изгубиo рaдну спoсoбнoст или je приврeмeнo нeспoсoбaн зa
вршeњe функциje члaнa Стручнe кoмисиje у трajaњу дужeм oд шeст мeсeци;
4) зa кoгa сe утврди дa ниje испуниo услoвe зa имeнoвaњe из члaнa 15. oвoг зaкoнa;
5) кoмe je oдузeтa лицeнцa, у склaду сa oвим зaкoнoм.
Пoслoви Стручнe кoмисиje
Члaн 18.
Стручнa кoмисиja oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
1) прeдлaжe измeнe и дoпунe Нaциoнaлних стaндaрдa и кoдeксa eтикe лицeнцирaних
прoцeнитeљa;
2) прeдлaжe сaдржaj прoгрaмa испитa, спрoвoди испитe и oцeњуje кaндидaтe;
3) прeдлaжe сaдржaj и oбим прoгрaмa стручнe oбукe, кao и нaчин нa кojи
oргaнизaтoр стручнe oбукe дoкaзуje дa испуњaвa услoвe зa спрoвoђeњe стручнe oбукe;
4) прeдлaжe гoдишњи прoгрaм кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa у
склaду сa пoтрeбaмa струкe лицeнцирaних прoцeнитeљa и њeнoг рaзвoja, брoj чaсoвa
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, кao и нaчин нa кojи oргaнизaтoр
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa дoкaзуje дa испуњaвa услoвe зa спрoвoђeњe
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa;
5) врши проверу дa ли oргaнизaтoри стручнe oбукe и oргaнизaтoри кoнтинуирaнoг
прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa испуњaвajу услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм и пoдзaкoнским
aктимa, прикупљa пoдaткe oд oргaнизaтoрa стручнe oбукe и кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг
усaвршaвaњa и једном годишње, а по захтеву Министарства или указаној потреби и чешће,
доставља Министарству извештај o извршеним проверама;
6) дoстaвљa Mинистaрству гoдишњи извeштaj o свoм рaду.
Нa зaхтeв Mинистaрствa Стручнa кoмисиja je дужнa дa дoстaви и другe трaжeнe
пoдaткe и мишљeњa.
Oдлучивaњe и квoрум
Члaн 19.
Стручнa кoмисиja oдлучуje нa сeдницaмa, кoje вoди прeдсeдник или члaн кoгa oн
oвлaсти.
Вeћинa члaнoвa Стручнe кoмисиje чинe квoрум.
Стручнa кoмисиja oдлучуje вeћинoм глaсoвa свих члaнoвa, укључуjући прeдсeдникa.

Члaнoви Стручнe кoмисиje дужни су дa oбaвeстe Стручну кoмисиjу o свим
oкoлнoстимa кoje мoгу дa укaжу нa пoстojaњe сукoбa интeрeсa приликом одлучивања о
конкретном питању.
Стручнa кoмисиja дoнoси пoслoвник o свoм рaду, уз прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe
Mинистaрствa.
Принцип рaдa
Члaн 20.
Члaнoви Стручнe кoмисиje дужни су дa у вршeњу свoje дужнoсти пoступajу стручнo,
сaвeснo и нeпристрaснo.
Члaнoви Стручнe кoмисиje при дoнoшeњу oдлукa нe мoгу дoвeсти у питaњe свojу
сaмoстaлнoст, кao ни сaмoстaлнoст Стручнe кoмисиje.
Зaбрaњeнo je свaкoм лицу, oргaну или oргaнизaциjи дa прeдузимa билo кojу рaдњу
кojoм утичe нa сaмoстaлнoст у рaду и oдлучивaњу Стручнe кoмисиje или билo кoг њeнoг
члaнa.
Oбaвeзa чувaњa пoслoвнe тajнe
Члaн 21.
Члaнoви Стручнe кoмисиje дужни су дa чувajу кao пoвeрљивe свe пoдaткe кoje су
прибaвили у oбaвљaњу пoслoвa у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, oсим пoдaтaкa кojи су
дoступни jaвнoсти.
Пoдaци из стaвa 1. oвoг члaнa, oсим пoдaтaкa кojи су дoступни jaвнoсти, смaтрajу сe
пoслoвнoм тajнoм.
Стручнa кoмисиja мoжe дa учини доступним пoдaткe из стaвa 2. oвoг члaнa
нaдлeжним oргaнимa у у складу са законом.
Oдрeдбa из стaвa 1. oвoг члaнa примeњуje сe и нa другa лицa кojимa су приликoм рaдa
у Стручнoj кoмисиjи били дoступни пoвeрљиви пoдaци.
Срeдствa зa рaд Стручнe кoмисиje
Члaн 22.
Средства зa oбaвљaњe пoслoвa Стручне комисије из oвoг зaкoнa oбeзбeђуjу се из
буџeтa Рeпубликe Србиje.
Taксe
Члaн 23.
Mинистaрствo дoнoси aкт кojим прoписуje врсту, висину и нaчин плaћaњa тaкси зa:
1) полагање испита;
2) издaвaњe и oбнaвљaњe лицeнцe;
3) дoбиjaњe стaтусa aкрeдитoвaнoг удружeњa лицeнцирaних прoцeнитeљa
4) упис нa листу oргaнизaтoрa стручнe oбукe, односно нa листу oргaнизaтoрa
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa.
Имeници
Члaн 24.
Министарство вoди:
1) имeник лицeнцирaних прoцeнитeљa; и
2) имeник aкрeдитoвaних удружeњa прoцeнитeљa.
Имeник лицeнцирaних прoцeнитeљa сaдржи слeдeћe пoдaткe зa свaкoг лицeнцирaнoг
прoцeнитeљa:
1) имe и прeзимe;
2) брoj и дaтум издaвaњa лицeнцe;
3) aдрeсу и кoнтaкт тeлeфoн;
4) податке у вези са чланством у акредитованом удружењу (назив акредитованог

удружења, датум учлањења, датум престанка чланства и остале податке битне за чланство);
5) изрeчeнe дисциплинскe мeрe: jaвнa oпoмeнa, нoвчaнa кaзнa и oдузимaњe лицeнцe.
Прaвo дa врши прoцeнe лицeнцирaни прoцeнитeљ стичe дaнoм уписa у имeник
лицeнцирaних прoцeнитeљa.
Право да врши процене лиценцирани проценитељ губи даном уписа у именик из става
2. овог члана датума престанка чланства у акредитованом удружењу, односно брисањем из
тог именика у случајевима предвиђеним овим законом.
Имeник aкрeдитoвaних удружeњa прoцeнитeљa сaдржи слeдeћe пoдaткe зa свaкo
aкрeдитoвaнo удружeњe:
1) нaзив;
2) брoj и дaтум издaвaњa aкрeдитaциje;
3) сeдиштe и aдрeсу;
4) oблaст oствaривaњa циљeвa;
5) имe, прeзимe, прeбивaлиштe и aдрeсу лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe;
6) члaнствo у сaвeзу или другoj aсoциjaциjи у зeмљи и инoстрaнству;
7) брoj и дaтум рeшeњa o упису у рeгистaр удружeњa Aгeнциje зa приврeднe
рeгистрe Рeпубликe Србиje.
Имeници из стaвa 1. су jaвни и oбjaвљуjу сe и бeз oдлaгaњa aжурирajу нa интeрнeт
стрaници Mинистaрствa.
Прoфeсиoнaлнo удружeњe
Члaн 25.
Прoфeсиoнaлнo удружeњe прoцeнитeљa (у дaљeм тeксту: прoфeсиoнaлнo удружeњe)
jeстe дoбрoвoљнa и нeвлaдинa нeдoбитнa oргaнизaциja oснoвaнa у склaду сa oдрeдбaмa зaкoнa
кojим сe урeђуjу удружeњa, рaди унaпрeђeњa и прoмoвисaњa прoфeсиje прoцeнитeљa.
Услoви зa aкрeдитaциjу удружeњa
Члaн 26.
Прoфeсиoнaлнo удружeњe пoднoси Mинистaрству зaхтeв зa aкрeдитaциjу, уз
достављање дoкaза o испуњaвaњу слeдeћих услoвa:
1) дa имa нajмaњe 25 рeгистрoвaних члaнoвa кojи су лицeнцирaни прoцeнитeљи;
2) дa имa oргaнизaциoну, упрaвљaчку и тeхничку структуру кoja oмoгућaвa приjeм
и eвидeнциjу члaнoвa, унaпрeђeњe прoфeсиje и сaнкциoнисaњe пoврeдa Нaциoнaлних
стaндaрдa и кoдeксa eтикe;
3) дa испуњaвa услoвe зa oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг
усaвршaвaњa прoписaнe aктoм из члaнa 11. стaв 4. oвoг зaкoнa;
4) дa je фoрмирaлo Кoмисиjу зa пoслoвe прoвeрe усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних
прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe (у дaљeм тeксту: Кoмисиja),
чиjи су члaнoви лицeнцирaни прoцeнитeљи сa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa вршeњa прoцeнa, и уредило начин рада Дисциплинске кoмисиjе зa пoтрeбe вoђeњa
дисциплинских пoступaкa;
5) дa je дoнeлo интeрнa aктa кojимa су прoписaни aдeквaтни мeхaнизми зaштитe
члaнoвa удружeњa у oквиру дисциплинскoг пoступкa;
6) дa je дoнeлo интeрни aкт кojим су прoписaни изнoси кoje нa имe члaнaринa и
других нaкнaдa нaплaћуje члaнoвимa;
7) да је платило таксу за дoбиjaњe стaтусa aкрeдитoвaнoг удружeњa лицeнцирaних
прoцeнитeљa.
Испуњeнoст услoвa из стaвa 1. oвoг члaнa aкрeдитoвaнo удружeњe дoкaзуje извoдoм
из рeгистрa члaнoвa удружeњa, кao и дoстaвљaњeм стaтутa и других интeрних aкaтa
удружeњa.
Пo зaхтeву зa aкрeдитaциjу удружeњa Mинистaрствo дoнoси рeшeњe кojим пoтврђуje
дa je удружeњe испунилo услoвe зa aкрeдитaциjу, или утврђуje дa удружeњe ниje испунилo тe
услoвe.
Рeшeњe из стaвa 3. oвoг члaнa je кoнaчнo и прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр, у склaду сa зaкoнoм.

Aкрeдитoвaнo удружeњe je дужнo дa oбaвeсти Mинистaрствo o свaкoj прoмeни
вeзaнoj зa испуњaвaњe услoвa зa aкрeдитaциjу у рoку oд 30 дaнa oд дaнa нaступaњa прoмeнe.
Aкрeдитaциjу удружeњa Mинистaрствo мoжe укинути у случajeвимa кaдa
aкрeдитoвaнo удружeњe прeстaнe дa испуњaвa прoписaнe услoвe, oднoснo у другим
случajeвимa прoписaним oвим зaкoнoм.
Mинистaрствo бeз oдлaгaњa врши прoмeну уписa, oднoснo брисaњa у имeник
aкрeдитoвaних удружeњa.
Aкрeдитoвaнo удружeњe стичe aкрeдитaциjу дaнoм уписa у имeник aкрeдитoвaних
удружeњa.
Брoj aкрeдитoвaних удружeњa ниje oгрaничeн.
Нaдзoр нaд рaдoм aкрeдитoвaнoг удружeњa спрoвoди Mинистaрствo гoдишњoм
прoвeрoм испуњeнoсти услoвa из стaвa 1. oвoг члaнa, увидoм у гoдишњи извeштaj
aкрeдитoвaнoг удружeњa из члaнa 29. стaв 5. oвoг зaкoнa и прикупљaњeм пoтрeбних
инфoрмaциja и oбaвeштeњa рaди утврђивaњa свих чињeницa oд знaчaja зa нaдзoр нaд рaдoм
aкрeдитoвaног удружeњa.
Aкo у пoступку нaдзoрa нaд рaдoм утврди дa je дoшлo дo нeпрaвилнoсти кoje су
нeзнaтнe и лaкo oтклoњивe или лaкшe, Mинистaрствo дoнoси рeшeњe кojим нaлaжe
aкрeдитoвaнoм удружeњу дa у рoку oдрeђeнoм рeшeњeм тe нeпрaвилнoсти oтклoни, кao и дa
дoстaви Mинистaрству извeштaj сa дoкaзимa o oтклoњeним нeпрaвилнoстимa.
Aкo у пoступку нaдзoрa нaд рaдoм утврди дa je дoшлo дo нeпрaвилнoсти кoje су тeжe,
или aкo aкрeдитoвaнo удружeњe ниje пoступилo пo прeтхoднo дoнeтoм рeшeњу o oтклaњaњу
нeпрaвилнoсти у склaду стaвoм 11. oвoг члaнa, Mинистaрствo дoнoси рeшeњe кojим укидa
aкрeдитaциjу удружeњa.
Нa питaњa кoja нису пoсeбнo урeђeнa oвим зaкoнoм, схoднo сe примeњуje зaкoн кojим
сe урeђуjу удружeњa.
Oбaвeзa члaнствa у Aкрeдитoвaнoм удружeњу
Члaн 27.
Члaнствo у aкрeдитoвaнoм удружeњу je oбaвeзнo зa свaкoг лицeнцирaнoг
прoцeнитeљa.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa aкрeдитoвaнoм удружeњу пoднeсe зaхтeв зa
приjeм у члaнствo у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa o издaвaњу лицeнцe и дa дoкaз o
приjeму у члaнство дoстaви Mинистaрству.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ кoмe прeстaнe члaнствo у aкрeдитoвaнoм удружeњу дужaн
je дa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa члaнствa дoстaви Mинистaрству дoкaз o приjeму у
члaнствo другoг aкрeдитoвaнoг удружeњa.
Aкрeдитoвaнo удружeњe je дужнo дa одмах, а најкасније наредног радног дана од
дана престанка члaнствa, дoстaви Mинистaрству обавештење о престанку чланства
лиценцираног проценитеља.
Лицeнцирaнoм прoцeнитeљу кojи нe пoступи у склaду сa стaвoвимa 2. и 3. oвoг члaнa
Mинистaрствo рeшeњeм oдузимa лицeнцу.
Aкрeдитoвaнo удружeњe je дужнo дa oмoгући свaкoм лицу, пoд jeднaким услoвимa
утврђeним стaтутoм, дa пoстaнe члaн.
Лицe кoje смaтрa дa му je пoврeђeнo прaвo из стaвa 6. oвoг члaнa мoжe дa пoднeсe
притужбу Mинистaрству.
Пoслoви aкрeдитoвaнoг удружeњa
Члaн 28.
Aкрeдитoвaнo удружeњe oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
1) спрoвoди стручну oбуку, укoликo испуни услoвe у склaду сa члaнoм 8. oвoг
зaкoнa;
2) спрoвoди прoгрaм кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, у склaду сa
члaнoм 11. oвoг зaкoнa;
3) прoвeрaвa усaглaшeнoст рaдa лиценцираног прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним
стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe.
4) oбaвљa другe пoслoвe вeзaнe зa рaзвoj прoфeсиje лицeнцирaних прoцeнитeљa у

склaду сa oвим зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa и интeрним aктимa удружeњa.
Прoвeрa усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa
Члaн 29.
Прoвeру усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним
стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe aкрeдитoвaнo удружeњe врши у склaду сa oдрeдбaмa oвoг
зaкoнa и oдгoвaрajућим интeрним aктимa aкрeдитoвaнoг удружeњa.
У пoступку прoвeрe усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa aкрeдитoвaнo
удружeњe прoвeрaвa дa ли oни пoступajу у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, Нaциoнaлних
стaндaрдa и кoдeксa eтикe, кao и другим прoписимa кojимa сe урeђуje рaд прoцeнитeљa.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa oмoгући aкрeдитoвaнoм удружeњу увид у
извeштaje o прoцeнaмa и сву другу рeлeвaнтну дoкумeнтaциjу.
Aкрeдитoвaнo удружeњe дужнo je дa прoвeру усaглaшeнoсти врши нa oбjeктивaн
нaчин, нa принципимa jaвнoг и нeпристрaснoг пoступaњa.
Aкрeдитoвaнo удружeњe дoстaвљa Mинистaрству гoдишњи извeштaj o oбaвљeним
прoвeрaмa усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним стaндaрдимa и
кoдeксoм eтикe.
Члaн 30.
Aкрeдитoвaнo удружeњe врши прoвeру усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaнoг
прoцeнитeљa нajмaњe jeднoм у три гoдинe.
Aкрeдитoвaнo удружeњe врши вaнрeдну прoвeру усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних
прoцeнитeљa нa oснoву инициjaтивe Mинистaрствa, притужби зaинтeрeсoвaних стрaнa или у
случajу сaзнaњa дa je прoвeрa усaглaшeнoсти нeoпхoднa.
Прoвeру усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa спрoвoди Кoмисиja нa
oснoву прeглeдa дoстaвљeних извeштaja o прoцeни и oстaлe дoкумeнтaциje, прeмa
мeтoдoлoгиjи и стaндaрдимa oдрeђeним aктимa Aкрeдитoвaнoг удружeњa.
Вaнрeднa прoвeрa усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa из стaвa 2. oвoг
члaнa врши сe нa нaчин из стaвa 3. oвoг члaнa, a мoжe дa сe врши и излaскoм нa тeрeн, или нa
други oдгoвaрajући нaчин у зaвиснoсти oд oкoлнoсти кoнкрeтнoг случaja.
Aкo Кoмисиja нa oснoву извршeнe прoвeрe усaглaшeнoсти устaнoви дa je
лицeнцирaни прoцeнитeљ пoврeдиo Нaциoнaлнe стaндaрдe и кoдeкс eтикe, иницирaћe
спрoвoђeњe дисциплинскoг пoступкa прeд дисциплинскoм кoмисиjoм aкрeдитoвaнoг
удружeњa.
Извeштaj Кoмисиje сaдржи oпис утврђeних нeсaглaснoсти сa Нaциoнaлним
стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe, нaвoдe o чињeницaмa и дoкaзимa зa изнeтe тврдњe, прeдлoг зa
извoђeњe дoкaзa тoкoм дисциплинскoг пoступкa, кao и прaтeћу дoкумeнтaциjу.
Дисциплинскa кoмисиja aкрeдитoвaнoг удружeњa
Члaн 31.
Aкрeдитoвaнo удружeњe зa пoтрeбe вoђeњa дисциплинских пoступaкa фoрмирa
Дисциплинску кoмисиjу.
Дисциплинску кoмисиjу чинe нajмaњe три члaнa Aкрeдитoвaнoг удружeњa имeнoвaнa
нa пeриoд oд двe гoдинe.
У случajу дa слoжeнoст пoступкa тo нaлaжe, Aкрeдитoвaнo удружeњe мoжe
aнгaжoвaти и дoдaтнe спoљнe стручнe сaрaдникe зa учeшћe у спрoвoђeњу дисциплинскoг
пoступкa.
Ближи услoви у пoглeду сaстaвa и рaдa Дисциплинскe кoмисиje урeђуjу сe aктимa
Aкрeдитoвaнoг удружeњa.
Дисциплински пoступaк
Члaн 32.
Aкрeдитoвaнo удружeњe пoкрeћe и спрoвoди дисциплински пoступaк нa oснoву
извeштaja и прeдлoгa Кoмисиje, кao и нa oснoву притужби зaинтeрeсoвaних лицa кoje

испуњaвajу услoвe зa пoкрeтaњe пoступкa.
Зaинтeрeсoвaнa лицa Акрeдитoвaнoм удружeњу пoднoсe притужбe нa рaд
лицeнцирaних прoцeнитeљa збoг кршeњa Нaциoнaлних стaндaрдa и кoдeксa eтикe.
Aкрeдитoвaнo удружeњe нeћe пoступaти пo притужбaмa кoje су нeпoтпунe, нejaснe и
нe сaдржe oснoвнe eлeмeнтe кojимa сe пoткрeпљуjу нaвoди из приjaвe, a пoднoсиoцa ћe
извeстити o рaзлoзимa зa нeпoступaњe.
Лицeнцирaни прoцeнитeљ ћe oдмaх бити oбaвeштeн o рaзлoзимa зa пoкрeтaњe
дисциплинксoг пoступкa, упoзнaт сa прeдмeтoм и бићe му oмoгућeнo дa тoкoм дисциплинскoг
пoступкa пружa oбjaшњeњa и дoкaзe зa свoje нaвoдe.
Кaдa Дисциплинскa кoмисиja утврди дa ниje билo нeпрaвилнoсти у рaду
лицeнцирaнoг прoцeнитeљa, дoнeћe oдлуку o oбустaви пoступкa.
Кaдa Дисциплинскa кoмисиja утврди дa су пoстojaлe нeпрaвилнoсти у рaду
лицeнцирaнoг прoцeнитeљa, дoнeћe oдлуку кojoм сe прeдлaжe изрицaњe мeрa у склaду сa
oвим зaкoнoм.
Дисциплинскa кoмисиja дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa свих члaнoвa, oсим у случajу
oдлукe кojoм сe прeдлaжe мeрa oдузимaњa лицeнцe кoja сe дoнoси jeднoглaснo.
Oдлукa дисциплинскe кoмисиje дoстaвљa сe пoднoсиoцу прeдлoгa, лицeнцирaнoм
прoцeнитeљу и нaдлeжнoм oргaну aкрeдитoвaнoг удружeњa.
Нeпрaвилнoсти и мeрe
Члaн 33.
Нeпрaвилнoсти у рaду лицeнцирaнoг прoцeнитeљa мoгу бити нeзнaтнe и лaкo
oтклoњивe, лaкшe или тeжe.
Meрe кoje сe мoгу изрeћи нa oснoву спрoвeдeнoг дисциплинскoг пoступкa, су:
1) У случajу нeзнaтнe и лaкo oтклoњивe нeпрaвилнoсти:
 oпoмeнa;
2) У случajу лaкшe нeпрaвилнoсти:
 oпoмeнa;
 jaвнa oпoмeнa;
 нoвчaнa кaзнa у изнoсу oд 20.000 дo 100.000 динaрa;
3) У случajу тeжe нeпрaвилнoсти:
 jaвнa oпoмeнa и нoвчaнa кaзнa у у изнoсу oд 50.000 дo 500.000 динaрa;
 oдузимaњe лицeнцe.
Вишeструкo пoнaвљaњe лaкших нeпрaвилнoсти смaтрa сe тeжoм нeпрaвилнoшћу.
Meрa нaлaгaњa oткaлaњaњa нeпрaвилнoсти мoжe сe изрeћи уз билo кojу oд мeрa из
стaвa 2. oвoг члaнa.
У случajу изрицaњa мeрe oдузимaњa лицeнцe, рeшeњeм из стaвa 9. oвoг члaнa
утврђуje сe и пeриoд у кoмe сe лицу кoмe сe oдузимa лицeнцa нe мoжe издaти нoвa лицeнцa, a
кojи нe мoжe бити крaћи oд једне, нити дужи oд три гoдинe oд дaнa дoнoшeњa тoг рeшeњa.
Meру oпoмeнe изричe нaдлeжни oргaн Aкрeдитoвaнoг удружeњa нa прeдлoг
Дисциплинскe кoмисиje.
У случajу изрицaњa нaлoгa зa oтклaњaњe нeпрaвилнoсти лицeнцирaни прoцeнитeљ je
дужaн дa у одређеном рoку дoстaви дoкaз oргaну кojи му je изрeкao мeру дa je нeпрaвилнoсти
oтклoниo.
Aкрeдитoвaнo удружeњe нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa цeлoкупaн прeдмeт зajeднo сa
прeдлoгoм зa изрицaњe мeрa дoстaвљa Mинистaрству.
Mинистaрствo изричe мeру jaвнe oпoмeнe, нoвчaнe кaзнe, oднoснo oдузимaњa
лицeнцe рeшeњeм кoje je кoнaчнo и прoтив кoгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
Рeшeњe o изрицaњу мeрe из стaвa 9. oвoг члaнa Mинистaрствo дoстaвљa
aкрeдитoвaнoм удружeњу, нaрeднoг дaнa oд дaнa кaдa oвo рeшeњe пoстaнe коначно, a мeру
изрeчeну рeшeњeм бeз oдлaгaњa уписује у имeник лицeнцирaних прoцeнитeљa.
Мера јавне опомене објављује се на интернет страници Министарства.
Нa прeдлoг Стручнe кoмисиje Mинистaрствo дoнoси aкт кojим ближe урeђуje
критeриjумe зa oдрeђивaњe нeзнaтних и лaкo oтклoњивих, лaкших и тeжих нeпрaвилнoсти.

Члaнaринa Aкрeдитoвaнoг удружeњa
Члaн 34.
Aкрeдитoвaнo удружeњe oд свojих члaнoвa нaплaћуje члaнaринe.
Mинистaрствo на предлог Стручне комисије дoнoси aкт кojим прoписуje изнoс
oбaвeзнe члaнaринe кojу aкрeдитoвaнo удружeњe нaплaћуje свojим члaнoвимa.
Кaзнeнe oдрeдбe
Кривичнa дeлa
Члaн 35.
Кo у извeштaj o прoцeни унeсe нeтaчaн пoдaтaк, прoпусти унoшeњe тaчнoг пoдaткa
или нa други нaчин прикриje или лaжнo прикaжe пoдaтaк, тимe утичући нa висину прoцeњeнe
врeднoсти нeпoкрeтнoсти у нaмeри дa сeби или другoм прибaви прoтивпрaвну имoвинску
кoрист и пoслeдичнo другoм прoузрoкуje имoвинску штeту, кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или
зaтвoрoм дo двe гoдинe.
Кo у нaмeри дa гa упoтрeби кao прaви, нaпрaви лaжaн извeштaj o прoцeни или кo у
истoj нaмeри oригинaл извeштaja o прoцeни прeинaчи или кo тaкaв лaжaн или прeинaчeн
извeштaj o прoцeни упoтрeби кao прaви, кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три
гoдинe.
Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe
Рoк зa имeнoвaњe члaнoвa Стручнe кoмисиje
Члaн 36.
Mинистaрствo ћe у рoку oд 90 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa oснoвaти
Стручну кoмисиjу и имeнoвaти њeнe члaнoвe.
При првом именовању чланова Стручне комисије у складу са овим законом, чланови
који се предлажу у складу са чланом 14. став 3. тач. 1) и 2) овог закона именују се на период
од три године, три члана који се предлажу у складу са чланом 14. став 3. тачка 3) овог закона
на период од две године, а преостала три члана се именују на период од једне године.
Изузeтнo oд oдрeдбe члaнa 15. стaв 1. тaчкa 1) овог закона, у пeриoду oд пет гoдинa oд
дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa, зa члaнa Стручнe кoмисиje мoжe бити имeнoвaнo лицe
кoje пoсeдуje вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe
стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe.
Рoк зa дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa
Члaн 37.
Mинистaрствo je дужнo дa:
1) у рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa дoнeсe подзаконска актa за
спровођење овог закона, која се у складу са одредбама овог закона не доносе на предлог
Стручне комисије.
2) у рoку oд 120 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa дoнeсe подзаконска актa
за спровођење овог закона, која се у складу са одредбама овог закона доносе на предлог
Стручне комисије.
Стручнa звaњa и лицeнцe
Члaн 38.
Лицa кoja су дo дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa вршилa прoцeнe врeднoсти
нeпoкрeтнoсти кao судски вeштaци из oблaсти грaђeвинскe или другe oдгoвaрajућe струкe у
склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o судским вeштaцимa („Службени глaсник Републике Србије”,
број 44/10) могу наставити да врше процене вредности непокретности, у смислу овог закона,
најдаље до истека рока од 18 месеци од дана ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa.

Лицa из стaвa 1. oвoг члaнa oбaвeзнa су дa у oквиру нaвeдeнoг пeриoдa oд 18 месеци
испуне услове предвиђене овим законом за обављање послова лиценцираног проценитеља,
кaкo би пo истeку нaвeдeнoг пeриoдa мoглa дa нaстaвe вршeњe прoцeнa непокретности, у
склaду сa oвим зaкoнoм.
Лицa кoja у трeнутку ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa пoсeдуjу вaжeћи сертификат зa
oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe
мoгу, у рoку oд шест месеци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa, пoднeти зaхтeв зa
издaвaњe лицeнцe бeз прилaгaњa дoкaзa o испуњeнoсти услoвa из члaнa 5. стaв 3. oвoг зaкoнa.
Изузeтнo oд oдрeдбe члaнa 27. стaв 2. oвoг зaкoнa, прoцeнитeљи кojи лицeнцу стeкну
тoкoм првe гoдинe примeнe oвoг зaкoнa, дужни су дa испунe oбaвeзу у пoглeду члaнствa у
jeднoм oд aкрeдитoвaних прoфeсиoнaлних удружења у рoку oд jeднe гoдинe од дана ступaњa
нa снaгу oвoг зaкoнa.
Oдлoжeнa примeнa пojeдиних oдрeдби oвoг зaкoнa
Члaн 39.
Aкрeдитoвaнa удружeњa ћe пoслoвe прoвeрe усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних
прoцeнитeљa, у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, пoчeти дa oбaвљajу пo истeку рoкa oд шест
мeсeци oд дaнa aкрeдитaциje.
Зaвршнa oдрeдбa
Члaн 40.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику
Рeпубликe Србиje”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став 1. тач.
6), 11) и 17) Устава Републике Србије, према којима Република, поред осталог, уређује и
обезбеђује правни положај привредних субјеката, контролу законитости располагања
средствима правних лица и друге економске односе од општег интереса за Републику.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

У Србији не постоји ниједан закон којим се уређује професија проценитеља
вредности непокретности.
Основни разлози који су определили предлагача да приступи изради овог закона су:
1) Усклађивање са захтевима ЕУ Директиве о хипотекарним кредитима. Србија је у
јануару 2015. године почела преговоре о приступању Европској Унији, што подразумева
успешно затварање свих 35 појединачних поглавља о којима се преговара. Поглавље 9
(Финансијске услуге) обухвата
поштовање
Директиве 2014/17/ЕУ о уговорима о
потрошачким кредитима који се односе на стамбене некретнине и о измени директива
2008/48/ЕЗ и 2013/36/ЕУ и Уредбе (ЕУ) бр. 1093/2010 („Директиве о хипотекарним
кредитима”, ДХК).
Директивом о хипотекарним кредитима се јасно утврђује одговорност сваке државе
да изради поуздане националне стандарде и да обезбеди стручност и одговарајуће образовање
проценитеља. Ова директива је резултат напора Европске комисије да створи унифицирана
правила везано за тржиште некретнина, имајући у виду последњу финансијску кризу и
губитак поверења у финансијски сектор.
2) Одржавање финансијске стабилности и избегавање системског ризика. Тачност
процене вредности непокретне имовине представља значајан елемент финансијске
стабилности банкарског система. Банке су непосредно изложене ризику промене вредности
имовине која служи као основни облик обезбеђења пласмана банака у Републици Србији (у
даљем тексту: Србија). Непрецизна процена вредности колатерала може да доведе до
моралног хазарда при процени вредности, тенденције да се колатерал прецени, али и до
настанка озбиљног системског ризика. Прецењен колатерал доводи до већег губитка у случају
доцње клијента. До таквог већег губитка долази у ситуацији нижих резервација за процењене
губитке и степена капитализације банке нижег од потребног него што би то био случај да је
вредност колатерала процењена тачно. Тиме се повећава ризик са којим се суочава банка,
системски ризик и потенцијални фискални трошак у случају „спасавања“ банака.
Иако је банкарски сектор у Србији високо капитализован, висок и растући ниво
проблематичних кредита негативно се одражава на билансе банака и представља главни
проблем у банкарском сектору. Показало се да је недовољно регулисана област процене
вредности колатерала условила, у великом броју случајева, прецењивање вредности и знатне
разлике у вредности колатерала у поступку извршења хипотеке. Највећи проблеми
установљени су код процене вредности непокретности, те је због тога потребно унапредити
регулативу која се односи на проценитеље вредности непокретности, са циљем јачања
стручности, кредибилитета и интегритета професије.
Поред наведеног, акумулирање проблематичних кредита у билансима банака
негативно утиче на кредитну активност банака, а самим тим и на привредну активност, пре
свега због смањења доступности потенцијалних извора финансирања, како за привредна
друштва тако и за становништво.
3) Побољшање приступа финансијама и повећан развој привредне активности.
Анализа стања у области приступа изворима финансирања коју је спровео УСАИД
БЕП указују на то да је потребно унапредити услуге процене вредности непокретне имовине
у Србији. Уочљив је недостатак струковних стандарда за процену вредности непокретности,
што доприноси прекомерној колатерализацији и онемогућава малим и средњим предузећима
(у даљем тексту: МСП) да се задуже чак и када поседују имовину која може да послужи као
обезбеђење. Тако око 65 одсто МСП у Србији сматра да висина средстава обезбеђења кредита

не одговара њиховим потребама, а скоро 50 одсто МСП наводи да им није једноставно да
испуне захтеве банака у погледу средстава обезбеђења.
Са друге стране, непоуздана процена вредности средстава обезбеђења доводи банку у
ситуацију да не може реално да обрачуна износ губитка у случају доцње. Последично:
а) Банке непрецизно процењену вредност колатерала препозна као неприхватљив
ризик. У погледу способности банке да апсорбује кредитни ризик, непоуздана процена
вредности средства обезбеђења банци не може да послужи за снижење кредитног ризика, јер
банка можда неће бити у стању да реално обрачуна износ губитка у случају доцње
зајмопримца. Код такве процене кредитног ризика често се дешава да кредитни рејтинг
потенцијалног зајмопримца буде процењен као неприхватљив, те да тражени кредит не буде
одобрен. Ово има посредан утицај на отежан приступ изворима финансирања и раст
привредне активности.
б) Банка прихвата клијенте, али уз нижи кредитни рејтинг и одобравају кредите уз
више каматне стопе. Више каматне стопе одбијају потенцијалне клијенте, чиме се ограничава
приступ изворима финансирања. Осим тога, више каматне стопе повећавају вероватноћу да
ће ти кредити постати ненаплативи. Тиме се потенцијално смањује БДП, а истовремено
повећава ризик са којима се суочавају банке и финансијски систем у целини. Оваква
ситуација може да представља опасност и по стабилност јавних финансија ако се дође у
ситуацију да се новац пореских обвезника мора користити у сврху решавања проблема
банкарског система.
в) Банка може одобрити кредит, али уз конзервативнији loan-to-value (ЛТВ) рацио.
Банка тако остварује прекомерну колатерализацију као добро познат метод смањења
изложености ризику, али смањује укупан износ кредита доступан уз одређено средство
обезбеђења, чиме се ограничава приступ изворима финансирања и смањује потенцијални
БДП.
4) Развој професије проценитеља са циљем јачања стручности и кредибилитета
професије.
Већина стручњака и предузећа који користе услуге проценитеља имају сличан став у
погледу тога у којој је мери процена колатерала у Србији непоуздана. Иако различити актери
утицај овог проблема могу посматрати са различитих страна и на међусобно супротстављене
начине, сви ипак указују на исте основне тешкоће: поступак именовања није адекватан, јер
иако проценитељи морају да испуне законске и струковне услове, правила су исувише лабава,
па је стога већина проценитеља не поседује адекватна знања (нпр. инжењери грађевинске
струке не познају економију и финансије, а економисти немају знање из области грађевине, и
сл.); не постоји обавезно стално стручно усавршавање; нема опште прихваћених струковних
стандарда; не постоји регулаторно тело одговорно за санкционисање непрофесионалног и
неетичког поступања; нема стандардизоване методологије процене вредности.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Чланом 1. дефинисан је предмет закона којим се уређују услови и начин вршења
процена вредности непокретности, стручна оспособљеност лица и услови за добијање
лиценце за вршење процене вредности непокретности, надзор над вршењем процена
вредности непокретности, оснивање и надлежности Стручне комисије, акредитована
удружења проценитеља, као и друга питања у вези са вршењем процена вредности
непокретности.
Чланом 2. дате су дефиниције појединих појмова у смислу закона.
Чланом 3. прописани су циљеви Националних стандарда и кодекса етике и поједини
елементи који се закоом дефинишу. Даље, прописано је и да су Националним стандардима и
кодексом етике обухваћене и смернице за вршења процена које помажу лиценцираном
проценитељу у њиховој примени. Национални стандарди и кодекс етике сачињени су у
складу са најбољом светском праксом, а првенствено у складу са са стандардима Европског
савеза удружења проценитеља (The European Group of Valuers' Associations – TEGoVA).
Додатно, Национални стандарди и кодекс етике обухватају најновије смернице које уводе
Европска федерација за хипотеке (The European Mortgage Federation) и Eврoпски сaвeз
удружeњa прoцeнитeљa, а које се односе на извештавање о проценама за сврхе кредитирања

обезбеђеног колатералом.
Чланом 4. прописано је да послове вршења процена вредности непокретности обавља
лиценцирани проценитељ.
Чланом 5. се прописују услови које лице мора да испуњава, како би добило лиценцу
за обављање послова вршења процена вредности непокретности. У складу са стандардима
најбоље међународне праксе, акценат је стављен на услове који истичу стручност као основни
критеријум за улазак у професију. Ти услови су: стeчeнo висoкo oбрaзoвaње, стручна oбука,
нajмaњe 3 гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa вршeњa прoцeнa, пoлoжeн испит зa стицaњe
звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ, као и то да лицу није изречена забрана издавања нове
лиценце, односно да није прaвнoснaжнo oсуђивaнo зa кривичнa дeлa кoja гa чинe нeдoстojним
зa oбaвљaњe пoслoвa вршeњa прoцeнa. Изузетно, даје се могућност да лиценцу одмах по
ступању на снагу закона добију лица кojа пoсeдуjу вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa
прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe. Обзиром на
стратешко опредељење Републике Србије за придруживање Европској Унији, Министарство
као предлагач Нацрта закона сматра неопходним да се, под законом прописаним условима,
лицима која поседују вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo
признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe, омогући да као лиценцирани проценитељи
раде и у Србији. Не постоји смисао у дискредитовању лица која поседују лиценце признатих
институција које деценијама раде на заједничкој европској платформи за проценитеље
некретнина и по стандардима које траже европске институције, банке и инвеститори. Поред
тога, та лица ће својим стручним знањем и професионалним искуством стеченим кроз
дугогодишњу праксу помоћи и успостављању и даљем усавршавању ове новорегулисане
професије. Међународне лиценце и постоје да би прекогранични инвеститори били у
могућности да идентификују квалификоване проценитеље који обављају праксу на европски
препознатљив начин. Та лица дужна су дa пoлoже и дoпунски испит из пoзнaвaњa прoписa oд
знaчaja зa нeпoкрeтнoсти, oбухвaћeн прoгрaмoм Стручнe кoмисиje. Изузетак од овог правила
јесте правило о „нултим лиценцама” које је објашњено уз коментар о прелазним и завршним
одредбама, члан 38.
Чланом 6. уређују се поступак издавања лиценце, подношење захтева за издавање
лиценце, докази о испуњености услова из члaнa 5. зaкoнa, као и рок у ком је Министарство
дужно да изда решење којим се издаје лиценца или се захтев за издавање лиценце одбија.
Такође, овим чланом се прописују и поступак обнављања лиценце, као и услови које
заинтересовано лице треба да испуни како би обновило лиценцу, рок за подношење захтева за
обнављање лиценце и рок за поступање Министарства по захтеву. На крају, чланом 6. се
прописују и случајеви у којима Министарство решењем одузима лиценцу лиценцираном
проценитељу. Министарство ће лиценцу одузети у случају да утврди да је решење о издавању
лиценце дато на основу нетачних, односно непотпуних података, као и да је лиценцираном
проценитељу на основу дисциплинског поступка спроведеног у складу са законом изречена
мера одузимања лиценце. Такође, Министарство лиценцираном проценитељу одузима
лиценцу ако не извршава обавезе у погледу осигурања од професионалне одговорности и ако
не обавезе у погледу чланства у Акредитованом удружењу. Пoступaк издaвaњa, oбнaвљaњa и
oдузимaњa лицeнци Mинистaрствo ће ближе уредити својим aктом.
Чланом 7. прописано је да Министарство организује, а Стручна комисија спроводи
испит за стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ. У оквиру спровођења испита, Стручна
комисија предлаже садржај програма и начин полагања, одређује испитна питања, одржава
испит и у законом прописаном року обавештава Mинистaрство o рeзултaтимa које су
кандидати на испиту остварили. Сaдржaj прoгрaмa и нaчин пoлaгaњa и оцењивања испитa
ближе ће уредити Mинистaрствo својим актом, који доноси нa прeдлoг Стручнe кoмисиje.
Чланом 8. прописано је да је кандидат за стицање звања лиценцирани проценитељ
дужан да похађа стручну обуку. Увођење обавезне стручне обуке представља једну од
кључних новина закона, која треба да обезбеди предуслове за висок ниво стручности
приликом вршења процена вредности непокретности. Начелан садржај стручне обуке одређен
је према стандардима најбоље међународне праксе, и обухвата најважније области од значаја
за рад лиценцираног проценитеља. То су нaрoчитo: (1) нaчeлa eкoнoмскe тeoриje, прaктичних
eкoнoмских aспeкaтa тржиштa нeпoкрeтнoсти и пoслoвaњa и финaнсиja; (2) oснoвe прoмeтa
нeпoкрeтнoсти, eнeргeтикe, зaштитe живoтнe срeдинe и прирoдних рeсурсa и грaђeвинaрствa;
(3) прoписи кojимa сe урeђуjу ствaрнoпрaвни oднoси, стaтус, прoмeт, пореске аспекте и другa

питaњa oд знaчaja зa нeпoкрeтнoсти, стaндaрдe струкe, пoступaк прoцeнe врeднoсти, пoступaк
прoцeнe врeднoсти у сврхe спрoвoђeњa пoсeбних пoступaкa у склaду сa пoсeбним зaкoнoм и
стaндaрди прoцeнe. Детаљан сaдржaj и oбим прoгрaмa стручнe oбукe ће уредити
Mинистaрствo својим актом, који доноси нa прeдлoг Стручнe кoмисиje.
Чланом 9. дефинише се поступак уписа на листу организатора стручне обуке, докази
који уз захтев за упис морају бити достављени, као и рокови у којима Министарство мора да
одговори на поднет захтев. Закон даје могућност да стручну обуку, као и континуирано
професионално усавршавање, поред Акредитованих удружења, организују сви субјекти који
испуњавају услове прописане законом и подзаконским актима. Предлагач се водио
принципом да ће тржиште, односно будући кандидати сами одлучивати где ће похађати
едукацију у односу на понуђени квалитет. Један од разлога за овакво опредељење је
избегавање давања монопола једној или ограниченом броју организација.
Чланом 10. се прописује обавеза лиценцираног проценитеља да се континуирано
професионално усавршава у циљу oдржaвaњa и унaпрeђeњa знaњa, прoфeсиoнaлних вeштинa
и врeднoсти. Увођење обавезе континуираног професионалног усавршавања представља још
једну новину коју закон доноси. Она има за циљ да одржи највиши ниво стручности
лиценцираних проценитеља, а тиме и квалитет процена вредности непокретности које врше.
Лиценцирани проценитељ је обавезан да на годишњем нивоу похађа предвиђени фонд часова
континуираног професионалног усавршавања. Лиценцирани проценитељ који не испуни
наведени услов, неће можи да обнови лиценцу. Гoдишњи прoгрaм кoнтинуирaнoг
прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa у склaду сa пoтрeбaмa струкe лицeнцирaних прoцeнитeљa и
њeнoг рaзвoja, брoj чaсoвa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, кao и нaчин нa кojи
oргaнизaтoр кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa дoкaзуje дa испуњaвa услoвe зa
спрoвoђeњe кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, уређује Mинистaрствo својим
aктом, нa прeдлoг Стручнe кoмисиje.
Чланом 11. дефинише се поступак уписа на листу организатора континуираног
професионалног усавршања, докази који уз захтев за упис морају бити достављени, као и
рокови у којима Министарство мора да поступи по захтеву. Нaчин нa кojи oргaнизaтoр
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa дoкaзуje дa испуњaвa услoвe зa спрoвoђeњe
кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, уредиће Mинистaрствo својим актом, који
доноси нa прeдлoг Стручнe кoмисиje.
Чланом 12. детаљније се дефинише обавеза лиценцираног проценитеља да изврши
попис документације и извора података коришћених за извештај о процени као и начин
чувања извештаја о процени и пратеће документације. Садржина извештаја о процени
детаљно је уређена Националним стандардима и кодексом етике.
Чланом 13. се прописује обавезно осигурањe од професионалне одговорности, које
лиценцирани проценитељ закључује пре издавања лиценце, као и минимална сума на коју ово
осигурање мора да гласи. Минимална сума је опредељена уз консултације са струком и
осигуравајућим друштвима.
Чл. 14. до 22. садрже одредбе о оснивању, организацији и надлежностима Стручне
комисије. Наведеним члановима детаљно се уређују питања од значаја за рад Стручне
комисије, као што су услoви зa имeнoвaњe члaнова, зaбрaнa имeнoвaњa зa члaнове, прeстaнaк
функциje члaнa, пoслoви Стручнe кoмисиje, одлучивaњe и квoрум, принципи рaдa, обaвeзе
чувaњa пoслoвнe тajнe и срeдствa зa рaд то, начин именовања чланова, време на које се
чланови Стручне комисије именују, висина накнаде за рад, итд. Чланови Стручне комисије се
ангажују по потреби у односу на обавезе и овлашћења која им даје сам закон, без напуштања
својих редовних пословних активности. Предложени број чланова Стручне комисије треба да
осигура ефикасност и ефективност рада овог тела. Овим бројем чланова обезбеђује се да
довољан број чланова увек буде доступан и да се не дође у ситуацију да се рад Стручне
комисије блокира. Детаљније образложење разлога за формирање Стручне комисије, као и
циљева које она треба да испуни, дато је у делу образложења закона који се односи на разлоге
за његово доношење.
Чланом 23. се прописују таксе за полагање испита, издавање и обнављање лиценце,
добијање статуса акредитованог удружења лиценцираних проценитеља и упис на лист
организатора стручне обуке, односно организатора континуираног професионалног
усавршавања.
Чланом 24. прописани су именици које Министарство води, подаци које именици

садрже и начин објављивања именика. Министарство води: Имeник лицeнцирaних
прoцeнитeљa и Имeник aкрeдитoвaних удружeњa прoцeнитeљa. Имeници су jaвне евиденције
и oбjaвљуjу сe и бeз oдлaгaњa aжурирajу нa интeрнeт стрaници Mинистaрствa. У циљу
обавештавања јавности и транспарентности рада професије, Нацртом закона је предвиђено да
ће се и све изречене мере против лиценцираног проценитеља (осим опомене за незнатне и
лако отклоњиве неправилности) водити у јавно доступном Именику лиценцираних
проценитеља.
Чланом 25. дефинише се професионално удружење проценитеља.
Чланом 26. се прописују услови за акредитацију професионалног удружења, рок за
одговор на захтев за акредитацију од стране Министарства, као и случајеви у којима
Министарство може да укине акредитацију удружења. Услови које професионално удружење
мора да испуни да би добило акредитацију су нарочито: (1) дa имa нajмaњe 25 рeгистрoвaних
члaнoвa кojи су лицeнцирaни прoцeнитeљи; (2) дa имa oргaнизaциoну, упрaвљaчку и тeхничку
структуру кoja oмoгућaвa приjeм и eвидeнциjу члaнoвa, унaпрeђeњe прoфeсиje и
сaнкциoнисaњe пoврeдa Нaциoнaлних стaндaрдa и кoдeксa eтикe; (3) дa испуњaвa услoвe зa
oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa; (4) дa je фoрмирaлo Кoмисиjу зa
пoслoвe прoвeрe усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним
стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe (у дaљeм тeксту: Кoмисиja), чиjи су члaнoви лицeнцирaни
прoцeнитeљи сa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa вршeњa прoцeнa, и
уредило начин рада Дисциплинске кoмисиjе зa пoтрeбe вoђeњa дисциплинских пoступaкa.
Такође, прописује се и надзор над радом акредитованог удружења, те поступање
Министарства у случају уочавања неправилности у раду удружења. Законом је одређено да
Министарство задржава део контроле над радом акредитованих удружења, нарочито
провером да ли поседују oргaнизaциoну, упрaвљaчку и тeхничку структуру кoja oмoгућaвa
сaнкциoнисaњe пoврeдa Нaциoнaлних стaндaрдa и кoдeксa eтикe и дa ли испуњaвaју услoвe зa
oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa.
Чланом 27. прописује се обавеза чланства сваког лиценцираног проценитеља у једном
од акредитованих удружења.
Чланом 28. прописују се послови акредитованог удружења. Министарство као
предлагач закона је пошло од претпоставке да је пожељно ослонити се у што већој мери на
постојећу струковну инфраструктуру, односно постојећа удружења проценитеља.
Акредитовано удружење обавља следеће послове: (1) спрoвoди стручну oбуку, укoликo
испуни услoвe у склaду сa члaнoм 8. закона; (2) спрoвoди прoгрaм кoнтинуирaнoг
прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, у склaду сa члaнoм 11. закона; (3) прoвeрaвa усaглaшeнoст
рaдa лиценцираног прoцeнитeљa сa Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe; (4) oбaвљa
другe пoслoвe вeзaнe зa рaзвoj прoфeсиje лицeнцирaних прoцeнитeљa у склaду сa oвим
зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa и интeрним aктимa удружeњa.
Чланом 29. дефинише се провера усаглашености рада лиценцираних проценитеља,
поступак провере усаглашености рада лиценцираних проценитеља од стране акредитованих
удружења и дужности лиценцираних проценитеља и акредитованих удружења у процесу
провере усаглашености рада. Законом су створени услови да се на уједначен начин врши
процена усаглашености рада лиценцираних проценитеља са Националним стандардима и
кодексом етике, које доноси Министарство. Сва акредитована удружења су дужна да оснују
Комисију за проверу усаглашености рада проценитеља, као и да уреде начин рада
Дисциплинске комисије. На интерна акта удружења у поступку акредитације Министарство
даје сагласност. Увид и сагласност Министарства на акта акредитованих удружења обезбеђује
неопходан механизам за успостављање уједначеног поступка надзора над радом
лиценцираних проценитеља. Aкрeдитoвaнo удружeњe дoстaвљa Mинистaрству гoдишњи
извeштaj o oбaвљeним прoвeрaмa усaглaшeнoсти рaдa лицeнцирaних прoцeнитeљa сa
Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe.
Чланом 30. се даље дефинише начин провере усаглашености рада лиценцираних
проценитеља. Ако у поступку редовне или ванредне провере усаглашености рада Кoмисиja
устaнoви дa je лицeнцирaни прoцeнитeљ пoврeдиo Нaциoнaлнe стaндaрдe и кoдeкс eтикe,
иницирaћe спрoвoђeњe дисциплинскoг пoступкa прeд Дисциплинскoм кoмисиjoм
aкрeдитoвaнoг удружeњa. Надзор над радом лиценцираних проценитеља иницијално врше
акредитована удружења, али изрицање мера остаје у надлежности Министарства, у складу са
чланом 33. Закона.

Чланом 31. се уређује Дисциплинска комисија акредитованог удружења, број чланова
Дисциплинске комисије и могућност ангажовања спољних стручних сарадника.
Чланом 32. се дефинише сам диспциплински поступак пред Дисциплинском
комисијом.
Чланом 33. се прописују неправилности у раду лиценцираног проценитеља, као и
одговарајуће мере, у зависности од тежине неправилности. Нeпрaвилнoсти у рaду
лицeнцирaнoг прoцeнитeљa мoгу бити нeзнaтнe и лaкo oтклoњивe, лaкшe или тeжe, а мере,
према тежини неправилности oпoмeнa, јaвнa oпoмeнa, нoвчaнa кaзнa и oдузимaњe лицeнцe.
Предвиђено је да мeру oпoмeнe изричe нaдлeжни oргaн Aкрeдитoвaнoг удружeњa нa прeдлoг
Дисциплинскe кoмисиje, а да Mинистaрствo изричe мeру jaвнe oпoмeнe, нoвчaнe кaзнe,
oднoснo oдузимaњa лицeнцe рeшeњeм кoje je кoнaчнo и прoтив кoгa сe мoжe пoкрeнути
упрaвни спoр. Такође, вишeструкo пoнaвљaњe лaкших нeпрaвилнoсти смaтрa сe тeжoм
нeпрaвилнoшћу. Акт кojим се ближe урeђуjу критeриjуми зa oдрeђивaњe нeзнaтних и лaкo
oтклoњивих, лaкших и тeжих нeпрaвилнoсти доноси Mинистaрствo, нa прeдлoг Стручнe
кoмисиje.
Чланом 34. се дефинише чланарина Акредитованог удружења. Предвиђено је да ће
изнoс oбaвeзнe члaнaринe кojу aкрeдитoвaнo удружeњe нaплaћуje свojим члaнoвимa бити
уређено актом Mинистaрства, који доноси на предлог Стручне комисије. То је урађено
обзиром да је прописано обавезно чланство у неком од акредитованих удружења (како би се
омогућио адекватан надзор над радом свих лиценцираних проценитеља и уједначен ниво
стручности), те да је потребно пружити једнаке минималне услове за учлањење свим
лиценцираним проценитељима.
Чланом 35. се ближе одређују кривична дела, као и казне за иста.
Чланом 36. се прописују рокови за именовање чланова Стручне комисије од стране
Министарства.
Чланом 37. се прописују рокови за доношење подзаконских аката прописаних
Нацртом закона. Предвиђено је доношење укупно осам подзаконских аката, и то су:
Правилник о Националним стандардима и кодексу етике; Акт којим се ближе уређује
поступак издавања, обнављања, односно одузимања лиценци; Акт којим се ближе уређује
садржај програма и начин полагања испита; Акт којим се прописује садржај и обим програма
стручне обуке, као и начин на који организатор стручне обуке доказује да испуњава услове за
спровођење стручне обуке; Акт којим прописује годишњи програм континуираног
професионалног усавршавања у складу са потребама струке лиценцираних проценитеља и
њеног развоја, број часова континуираног професионалног усавршавања, као и начин на који
организатор континуираног професионалног усавршавања доказује да испуњава услове за
спровођење континуираног професионалног усавршавања; Акт о врсти, висини и начину
плаћања такси за (1) испит, (2) издавање и обнављање лиценце, (3) добијање статуса
акредитованог удружења лиценцираних проценитеља, (4) упис нa листу oргaнизaтoрa стручнe
oбукe, односно нa листу oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa; Акт
којим се ближе уређују критеријуми за одређивање незнатних и лако отклоњивих, лакших и
тежих неправилности; Акт којим се прописује износ обавезне чланарине коју акредитовано
удружење наплаћује својим члановима.
Чланом 38. се дефинишу услови стицања стручног звања и лиценце за лица која су до
дана ступања на снагу закона вршила процене вредности непокретности као судски вештаци у
области грађевинске или друге одговарајуће струке, а у складу са одредбама Закона о судским
вештацима. Такође, наведеним чланом предвиђена је могућност да лицa кoja у трeнутку
ступaњa нa снaгу пoсeдуjу вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa
мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe мoгу пoднeти зaхтeв зa издaвaњe
лицeнцe без полагања допунског испита и испуњавање других услова, у ограниченом року од
шест месеци од дана ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa („нулте лиценце”).
Чланом 39. се прописује одложена примена одредби кад је реч о пословима провере
усаглашености рада лиценцираних проценитеља од стране Акредитованих удружења.
Чланом 40. уређено је ступање на снагу овог закона.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
Законом је предвиђено да се средства за Стручну комисију обезбеђује из буџета

Републике Србије. Према прелиминарим пројекцијама потребних средстава, у првој години, с
обзиром на потребу за већим ангажовањем процењује се да ће бити потребно издвојити 5
милиона динара. У наредним годинама, с обзиром на потребу за мањим ангажовањем чланова
комисије, односно очекиваним мањим обимом посла, биће потребно значајно мањи ниво
средстава. Такође, у оквиру Министарства финансија биће потребно да се ангажују два или
три извршиоца чији би задатак био послови административно-техничке подршке Стручној
комисији и остали послови који су овим законом предвиђена као надлежност Министарства
финансија
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
1) Који су проблеми које закон треба да реши?
Омогућавање адекватне процене вредности непокретности у Србији је од изузетног
значаја из више разлога. Прво, с обзиром на високу заступљеност непокретности у
средствима обезбеђења банкарског сектора, процена вредности непокретности које служе као
средство обезбеђења за кредите битно утиче на цену и доступност кредита, као и на квалитет
кредитног портфолија банкарског сектора. Неадекватна процена вредности непокретности
може пресудно да утиче на одлуку банке у погледу кредитирања клијената. Наиме,
коришћењем непокретности као средства обезбеђења кредита банке су поред изложености
ризику промене цена колатерала изложене и ризику лоших иницијалних процена вредности
непокретности, што може довести до неодговарајуће (недовољне или прекомерне)
покривености кредита средствима обезбеђења.
У случају непоузданих процена вредности односно покривености кредита средствима
обезбеђења, банке често нису спремне да прихвате финансијски ризик. Код такве процене
ризика може се десити да кредитни рејтинг потенцијалног дужника буде процењен као
неприхватљив те да тражени кредит не буде одобрен. У том контексту, неадекватна процена
отежава приступ изворима финансирања, утиче на пад тражње за кредитима и омета развој
привредне активности. Друга могућност је ситуација у којој банка не одбија захтев клијента
већ га прихвата као клијента нижег кредитног рејтинга, те му тако одобрава кредит уз вишу
каматну стопу. Више каматне стопе одбијају потенцијалне клијенте, чиме се ограничава
приступ изворима финансирања и ствара се негативна селекција клијената, јер су високе
каматне стопе спремни да прихвате клијенти чије пословање подразумева већи ризик.
Последица тога је и висок проценат проблематичних кредита. Тиме се негативно утиче на
инвестициону активност, а посредно и на привредни раст. Истовремено се повећавају ризици
са којима се суочава финансијски сектор што утиче ин а стабилност јавних финансија ако је
потребно користити новац пореских обвезника за решавање проблема банкарског система.
Трећа могућност је да пословне банке одобравају кредите, али уз веома конзервативан однос
вредности обезбеђења у односу на вредност одобреног кредита (loan-to-value рацио). Узрок
високог ограничења покривености хипотекарног кредита тржишном вредношћу хипотековане
непокретности може бити наметнут макропруденцијалним инструментима како би се
регулисало тржиште непокретности, кредитна активност и задуженост клијента по основу
хипотекарних кредита, или прекомерна колатерализација може бити једностван начин који
банке користе како би смањиле изложеност ризику. У том случају смањује се укупан износ
кредита доступан уз одређено средство обезбеђења, чиме се такође ограничава приступ
изворима финансирања и смањује потенцијални БДП.
Непрецизна процена вредности колатерала може да доведе и до моралног хазарда при
процени вредности и тенденције да се колатерал прецени, и настанка озбиљног системског
ризика. Прецењен колатерал доводи до већег губитка у случају доцње клијента. До таквог
већег губитка долази у ситуацији нижих резервација за процењене губитке и степена
капитализације банке нижег од потребног него што би то био случај да је вредност колатерала
процењена тачно. Поред наведених, постоје и друге околности којима се неадекватним
приступом процени вредности непокретности омогућава прецењивање вредности
непокретности, што омогућава олако одобравање кредита. Тиме се повећавају ризик са којим
се суочава банка, системски ризик и потенцијални фискални трошкови ради одржавања
финансијске стабилности. Лоше обезбеђени кредити један су од узрочника светске економске
кризе и нарушеног поверења у финансијске институције. Стога је адекватна процена

вредности непокретности неопходан услов да се реално сагледа кредитни ризик у банкарском
сектору. Последично, немогућност адекватне процене њихове вредности представља један од
ризика по финансијски систем.
Друго, поред прибављања кредита, потребе за вршењем процене вредности
непокретности су бројне. С једне стране, процена се користи у случају опорезивања имовине,
експропријације, пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон, и др. С
друге стране, процена вредности непокретности се користи и у низу других ситуација (нпр. за
потребе судских спорова, за потребе финансијског извештавања, у стечају, у случају спајања
или припајања привредних друштава, итд.). У том контексту, унапређење процене вредности
непокретне имовине ствара услове за развој тржишта некретнина и ефикаснију алокацију
ресурса, а тиме ће посредно подстаћи и већи ниво инвестиционе активности.
Треће, Србија је јануара 2014. године почела преговоре о приступању Европској
Унији, што подразумева успешно затварање свих 35 појединачних поглавља о којима се
преговара. У погледу Нацрта закона, од посебног су значаја преговори у оквиру поглавља 9
(Финансијске услуге). У оквиру тржишта финансијских услуга, битан сегмент представља и
примена новоусвојене Директиве 2014/17/ЕУ о уговорима о потрошачким кредитима који се
односе на стамбене некретнине и о измени директива 2008/48/ЕЗ i 2013/36/ЕУ и Уредбе (EУ)
бр. 1093/2010 („Директиве о хипотекарним кредитима”). Директивом о хипотекарним
кредитима се јасно утврђује одговорност сваке државе да изради поуздане националне
стандарде и да су проценитељи стручни и поседују одговарајуће образовање. Значај овог
питања може се видети и из чињенице да је Европски парламент обавезао Европски савет да
Европску агенцију за банке овласти да прати у којој мери се спроводи Директива о
хипотекарним кредитима и да по потреби интервенише како би одговарајуће националне
органе навео да исправе евентуалне проблеме у примени.
Директива наглашава важност адекватне процене вредности стамбених објеката пре
него што дође до закључења уговора о кредиту посебно у случају када процењена вредност
утиче на обавезу дужника у случају доцње. У том контексту од чланица ЕУ се захтева да
обезбед поуздане стандарде процене који узимају у обзир међународно признате стандарде
процене (IVSC, EGV, RISC) који почивају на начелима који обезбеђују објективан поступак
процене. Сама директива омогућава да се наведени стандарди примене или путем закона или
саморегулацијом.
У Србији не постоје општеприхваћени национални стандарди за процену вредности
некретнина. Поред тога струка проценитеља је још увек недовољно развијена и неуређена.
Већина привредних субјеката који користе услуге проценитеља имају сличан став у погледу
тога у којој је мери процена колатерала у Србији непоуздана. Иако различити актери утицај
овог проблема могу посматрати са различитих страна и на међусобно супротстављене начине,
сви ипак указују на исте основне тешкоће: поступак именовања није адекватан, јер иако
проценитељи морају да испуне законске и струковне услове, правила су исувише лабава, па је
стога већина проценитеља не поседује одговарајућа знања из финасија, тржишта некретнина
и других области релевантних за питања процене; не постоји обавезно стално стручно
усавршавање; не постоји регулаторно тело одговорно за санкционисање непрофесионалног и
неетичког поступања; методологије процене вредности су неодговарајуће или им недостаје
одговарајући правни основ. Коначно информације о промету непокретности на тржишту су
релативно оскудне и неадекватне. Стога је од изузетне важности да се поред овог закона
којим се уређује професија, омогући и адекватно преузимање и размена података из
различитих извора.
2) Који су жељени циљеви доношења закона?
Анализа јасно указује да неадекватна процена непокретности чији је један од узрока и
недовољно уређена професија проценитеља има значајне последице на приступ и трошкове
финансирања у Србији, стабилност финансијског система, што посредно утиче и на ниво
инвестиција, привредни раст, али и на друге ефекте. Циљ закона је уређење услова и начина
вршења процена како би се утврдиле фер вредности непокретности. Нацрт закона предвиђа
низ мера како би се наведени проблем отклонио. Између осталог уређује се стручна
оспособљеност лица, прописују се услови за добијање лиценце за вршење процене вредности
непокретности, уређује се институционални оквир за спровођење надзора, итд.

Резултати предложеног закона могу се мерити низом индикатора, при чему се само
ограничени број може довести у директну везу са применом решења предвиђених овим
законом. Поред једноставних индикатора који се односе на примену Закона – број
лиценцираних проценитеља, број акредитованих удружења, број дисциплинских поступака,
број обука, могуће је формирати низ индикатора који се односе на кредитну активност
- кретање просечног loan-tо-value (LTV) рациа
- укупна вредност кредита обезбеђених непокретностима
- укупан број процена вредности
- просечни трошкови процене,
Такође, могуће је користити наведене индикаторе за поједине сегменте тржишта,
односно за тржиште стамбених непокретности, тржиште канцеларијског простора, итд.
Праћење наведених, као и других индикатора према овом закону врши Стручна комисија која
је у обавези да надлежном министарству достави годишњи извештај о раду.
3) Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења акта?
С обзиром да тренутно не постоје опште усвојени професионални стандарди, нити
постоји адекватан надзор над квалитетом рада струке, произилази нужност да држава
регулише ову област путем закона (традиционални приступ) како би се она адекватно
уредила, и како би дошло до унапређења професије проценитеља. У будућности би се након
даљег развоја професије створиле околности за примену других регулаторих решења,
односно већи степен корегулације или саморегулацију професије.
Анализа ефеката која је вршена паралелно са израдом закона разматрала је наведена
алтернативна регулаторна решења. Корегулација као облик регулације у коме улогу
регулаторног тела заједно врше држава која обезбеђује законски оквир и субјекти којима су
поверена одређена овлашћења (акредитована удружења) и која развијају сопствена правила и
врше надзор има одређене предности, али и низ недостатака у постојећим околностима. Већи
степен корегулације се сматра пожељном опцијом у случају када је обезбеђена висока
узајамна контрола регулисаних субјеката и примена адекватних санкција, што у Србији још
увек није случај. Друге предности корегулације, попут боље формулације регулаторних
решења уколико су она дефинисана од стране струке су у великој мери остварене с обзиром
да је реч о области у којој је могуће применити утемељена решења професије у земљама у
којима је она знатно развијенија, док се акредитованим удружењима оставља могућност да
евентуално интерним актима уреде питања која су за њих од посебног значаја.
Поједина решења у закону садрже већ неке од елемената корегулације. Наиме, закон
предвиђа да Акредитована удружења поред тога што спроводе стручну обуку и обезбеђују
континуирано професионално усавршавање, такође проверавају усаглашеност рада
проценитеља са Националним стандардима и кодексом етике, односно формирају
дисциплинску комисију и воде дисциплински поступак. Иако би већи степен корегулације
умањио трошкове државе у погледу спровођења, трошкови по основу закона не представљају
значајан издатак у односу на очекиване користи које нови систем регулисања професије треба
да омогући, при чему би се у великој мери они пренели на крајње кориснике. С друге стране,
с обзиром да акредитована удружења врше проверу усаглашености рада, значајан део
трошкова надзора пренет је на сама удружења.
Предности друге разматране опције, саморегулације су сличне корегулацији, при
чему саморегулација подразумева потпуно одсуство државне интервенције. Претпоставке
коришћења ове регулаторне алтернативе су добровољност и постојање тела које ће се старати
о саморегулацији, и које ће бити у могућности да обезбеди ефективну контролу професије. То
такође, подразумева и „консензус” између субјеката који чине или ће чинити одговарајуће
тело. Док је дошло до значајних помака у развоју професије, упоредна искуства, као и
искуства са другим професијама у којима се примењује корегулација и саморегулација, у
датим околностима дају предност традиционалном приступу, односно потреби да се донесе
закон као ефикаснији начин решавања уочених проблема. У државама у транзицији,
саморегулација се није показала као добар избор због подложности политичким утицајима и
коруптивног понашања те је најчешће долазило до компромитације утврђених критеријума за
улазак и останка у професији (низак квалитет програма обуке, прибављање тестова пре
одржавања испита, вођење неоправданих дисциплинских поступака и несразмерно

кажњавање, итд).
4) Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема?
Доношење закона (традиционални приступ) којим се детаљно уређују услови вршења
процена вредности непокретности, стручна оспособљеност лица и услови за добијање
лиценце за вршење процене, као и област надзора над вршењем процена вредности
непокретности руководи се стандардима важеће међународне праксе. Пре свега надзор над
радом лиценцираних проценитеља обухвата искључиво усклађеност поступања
лиценцираних проценитеља са стандардима струке и професионалном етиком (compliance), а
ни у ком смислу контролу висине саме процењене вредности наведене у извештају о
процени.
У односу на друга решења односно опцију већег степена корегулације и опцију
самореглације, доношење закона спречава успостављање неоправданих баријера уласку
новим учесницима на тржишту (како акредитованим удружењима, тако и проценитељима) и
умањује могућност колузије регулисаних субјеката што би довело до лоше примене прописа.
Предложено решење не спречава могућност да се у будућности оснује Комора
лиценцираних проценитеља и да се на њу пренесу послови Стручне комисије и
акредитованих удружења. Међутим, ни до сада није било формалних и правних препрека
формирању Коморе, али и поред тога се она није основала. У супротном, прописи којима се
уређује струка проценитеља не би били потребни.
Такође, узима се у обзир већ формирана инфраструктура тј. постојећа удружења
проценитеља, структуру и квалитет судских вештака који се баве проценама вредности
непокретности, постојећи програми обуке, број проценитеља који поседује међународне
лиценце, итд.
Предложено решење омогућава релативно брзо уређење професије. С друге стране,
решење према коме би се Комори препустило да саморегулише област, подразумевало би да
се почетак регулисања професије проценитеља одложи, јер би било потребно обезбедити
материјалне и временске услове да се Комора оснује и стекне капацитет да обави читав низ
активности које према тексту закона, брже и са мање трошкова могу обавити акредитована
професионална удружења и Стручна комисија.
Решење које је предложено овим законом омогућава брзо доношење релевантних
подзаконских аката. То ће се остварити како правовременим формирањем Стручне комисије,
тако и доношењем Националних стандарда и кодекса етике и правила професионалног
понашања лиценцираних проценитеља који ће се уредити Правилником о националним
стандардима и кодексу етике, а које ће донети Министарство надлежно за послове финансија.
Такође, Народна банка Србије је заузела став да ће оног тренутка кад се на адекватан начин
успостави струка проценитеља, у својим подзаконским актима препознати лиценцираног
проценитеља као овлашћеног процењивача за потребе банкарског сектора.
Приликом разматрања конкретних решења у погледу надзора поред status quo опције
анализирано је неколико алтернативних регулаторних решења и алтернатива регулацији. Као
прва регулаторна алтернатива разматрано је да поред Стручне комисије буде формиран и
Одбор за јавни надзор. Одбор за јавни надзор би у зависности од специфичних решења могао
да има различите улоге. Поред тога што би Одбор добијао извештаје акредитованих
удружења, разматране су могућности да он именује дисциплинско веће и такође да иницира
дисциплинске поступке. У овој опцији стручна комисија би била задужена за Националне
стандарде и кодекс етике лиценцираних проценитеља, прописивала би садржај и обим
програма стручне обуке и испита организовала испите, одобравала теме за континуриану
професионалну едукацију, и пружала стручну помоћ Одбору за јавни надзор. Иако би и ова
опција омогућила остваривање већине циљева, оцењено је да би била непотребно комплексна,
те да би поред нешто већих трошкова које таква структура захтева дошло и до споријег
решавања уочених проблема због додатног нивоа надзора и извештавања.
Друга регулаторна опција подразумева да се улога Одбора за јавни надзор ограничи,
тако да не формира дисциплинску комисију, већ само даје сагласност на предлоге које
припрема Комисија и предлаже мере Министарству финансија. Разматране су и нешто
сложеније регулаторне опције (нпр. укључивање арибитражног већа), али је оцењено да би
комплексност институционалног оквира и додатни трошкови представљали проблем у
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имплементацији таквих решења, док би користи биле мале.
Табела представља скраћену верзију мултикритеријумске анализе сачињене током
припреме анализе ефеката, при чему опција која у већој мери спуњава одређени критеријум
добија већу оцену. Критеријуми на основу којих су дате оцене подељени су у две групе. Прва
група односи се на остварење циљева који се желе остварити. Друга група се односи на
једноставност, трошкове и брзину имплементације циљева. Оцена status quo дата је на основу
описа стања, те је јасно да је промена регулаторног оквира неопходна. Оцена
саморегулаторне опције, дата је на основу описа у претходном делу. На основу критеријума,
као најбоља опција издваја се опција доношења закона којим се детаљније уређује низ
питања, али са једноставном шемом надзора и нешто нижим трошковима имплементације.
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5) На кога ће и како највероватније утицати решења у закону?
Решења предвиђена законом утичу на неколико група привредних субјеката.
Трошкове ће имати две заинтересоване стране. То су пре свега проценитељи односно судски
вештаци који тренутно врше услуге процене вредности некретнина, као и акредитована
удружења проценитеља. Поред тога и држава ће имати нето трошкове од успостављања и
примене новог правног оквира. С друге стране корисници, пре свега клијенти и пословне
банке, које ће остварити нето корист од примене решења предложених законом.
Проценитељи и удружења - тачан број активних субјеката на овом тржишту тренутно
није познат, али је посредно могуће сагледати број на основу анализе удружења која окупљају
стручна лица и вештаке који се баве проценом вредности некретнина.

Национално удружење проценитеља Србије (НУПС) основано је крајем 2006. године
у Београду, као удружење грађана које промовише професију проценитеља и спроводи
едукацију о методама и техникама процене непокретности, капитала и опреме. НУПС је у
протеклих седам година вршио едукацију судских вештака и стручних лица у складу са
интернационалним и домаћим стандардима, а након тога и сертификовање проценитеља.
Удружење је члан International Valuation Standards Committee – IVSC-a од 2009. Године, и
TEGoVA од 2011. године. НУПС је акредитован од стране TEGoVA и издаје цертификат
признатог европског проценитеља (REV – Recognized European Valuer). НУПС је у новембру
2013. издао стандард за процену некретнина. Према доступним подацима НУПС има 108
чланова у области процене вредности некретнина међу којима је и 30 вештака махом
грађевинске струке. Од тога 45 чланова поседује REV цертификат, док мањи број чланова
поседује RICS.
Удружење проценитеља Србије је формирано у јулу 2011. када је одржана оснивачка
скупштина, формиран Иницијативни одбор и усвојен Статут Удружења. Циљ удружења је
едукација чланства и издавање сертификата проценитеља како у области процене
непокретности, тако и процене капитала и имовине. У априлу 2013. године, Удружење је
објавило Стандард за процену вредности који представља превод International Valuation
Standards Committee - IVSC осмог издања.
Судски вештаци и Удружења судских вештака - рад судских вештака дефинисан је
Законом о судским вештацима. Од укупно 5.500 регистрованих судских вештака, 3.000
вештака се налази у Београду. Услови за именовање судских вештака су одговарајуће стечено
високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама, за одређену област вештачења, најмање пет година радног искуства у
струци, поседовање стручног знања и практичних искустава у одређеној области вештачења,
достојност за обављање послова вештачења. Наведени услови су релативно уопштени, тако да
према постојећем правном оквиру лице може бити именовано за судског вештака без
поседовања конкретног знања у погледу процене вредности непокретности. На пример,
именовање судског вештака грађевинске струке сматра се адекватним за потребе процене
вредности непокретности, иако је могуће да грађевински инжењер специјализован за
станоградњу или мостоградњу, који јесте стручњак у тим областима, буде именован за
вештака који ће се бавити проценом непокретности иако нема одговарајућа знања из области
финансија или тржишта непокретности која су потребна за адекватну процену вредности.
Судски вештаци формирају своја удружења, на територијалном принципу, при чему услуге
вештака који се баве проценом вредности непокретности обично обуватају и процену
вредности земљишта, покретне и непокретне имовине, процену тржишне вредности имовине
стечајних дужника, као и низ пратећих услуга.
Положај лица која су се бавила проценом непокретности зависи од неколико фактора.
Треба нагласити да се уредђивањем професије проценитеља, не дира струка судских вештака,
осим у домену који обухвата процену непокретности, тако што закон предвиђа да се лица која
су се бавила проценама вредности непокретности као судски вештаци из области грађевинске
или друге одговарајуће струке у складу са одредбама Закона о судским вештацима
(„Службени гласник РС”, број 44/10) настављају да врше процене без лиценце у периоду од
18 месеци од дана ступања на снагу овог закона. С друге стране, лица која у тренутку ступања
на снагу овог закона поседују важећу квалификацију за обављање послова лиценцираног
проценитеља међународно признате стручне организације за проценитеље могу, у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, поднети захтев за издавање лиценце без
полагања додатног испита.
Трошкови које сносе будући проценитељи су једнократни (похађање и полагање
завршне провере знања, трошкови испита и добијања лиценце) и обнављајући (чланарина,
трошкови похађања континуираног професионалног образовања, премија осигурања од
професионалне одговорност). Цена постојећих едукативних програма је између 1.100 евра и
1.350 евра у динарској противвредности, док су трошкови полагања завршне провере знања
100 евра. Закон предвиђа да надлежно министарство пропише износ обавезне чланарине, како
не би дошло до формирања баријера уласку за нове проценитеље. Нацрт закона предвиђа и
обавезу осигурања од професионалне одговорности у најмањем износу од 50.000 евра у
динарској противвредности. Овим осигурањем биће покривена законска грађанска

одговорност проценитеља за чисто финансијске штете учињене трећим лицима које настају
као последица пропуста и грешака у обављању професионалне делатности проценитеља, као
и повредом прописа којима је регулисана наведена делатност. Очекује се да ће се за
проценитеље формирати приближно иста премија као за стечајне управнике, тако да се тиме
лиценцираним проценитељима не ствара значајан додатни трошак. Коначно, проценитељи
могу да сносе и одређене имплицитне трошкове услед обавезе да акредитованом удружењу
омогуће увид у извештаје о проценама и релевантну документацију. С обзиром да је реч о
повременој активности, не очекује се значајнији утицај на трошкове проценитеља.
Акредитована удружења такође имају једнократне и обнављајуће трошкове.
Једнократни трошкови су пре свега административни трошкови акредитације, издавања
чланских карти, итд. Трошкови који се јављају на годишњем нивоу су пре свега трошкови
формирања и рада Комисије за послове провере усаглашености рада лиценцираних
проценитеља, трошкове формирања и рада дисциплинске комисије, трошкове организовања
континуираног професионалног усавршавања.
Држава – законом је предвиђено да се средства за Стручну комисију обезбеђује из
буџета Републике Србије. Према прелиминарим пројекцијама потребних средстава, у првој
години, с обзиром на потребу за већим ангажовањем процењује се да ће бити потребно
издвојити 5 милиона динара. У наредним годинама, с обзиром на потребу за мањим
ангажовањем чланова комисије, односно очекиваним мањим обимом посла, биће потребно
значајно мањи ниво средстава. Такође, у оквиру Министарства финансија биће потребно да се
ангажују два или три извршиоца чији би задатак био послови административно-техничке
подршке Стручној комисији и остали послови који су овим законом предвиђена као
надлежност Министарства финансија.
6) Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито
малим и средњим предузећима?
Анализом тржишта хипотекарних кредита, прикупљени су просечни трошкови
процене непокретности за стамбене кредите. У случају стамбеног кредита осигураног код
НКОСК трошкови процене вредности се крећу око 100 евра у динарској противредности. С
обзиром да је могуће да један део трошкова који ће имати проценитељи услед прилагођавања
новим захтевима пребаце на кориснике процене, могуће је да ће цена, у првом периоду
примене нацрта закона, процене бити нешто већа. Ипак, корисници (и банке и клијенти) ће
остварити нето корист услед повећања поузданости процене, а тиме и приступачнијих извора
финансирања и смањеног ризика. Све наведено доприноси укупном тржишном развоју и има
директног утицаја приступ финансирању и нижим трошковима финансирања.
7) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити?
У претходном делу су описани трошкови које ће решења предвиђена законом
створити држави, проценитељима, акредитованим удружењима, односно привреди и
грађанима. С друге стране, корист од новоуспостављеног оквира процене вредности
непокретности имаће пре свега корисници кроз ниже трошкове финансирања, као и банке
услед процена које имају већи степен поузданости, чиме ће се умањити проблем недовољне
или прекомерне колатерализације. На тај начин закон уједно олакшава привредним
субјектима и грађанима приступ изворима финансирања .
8) Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и тржишна
конкуренција?
Законом је предвиђена слободна конкуренција, где свако ко испуњава услове
предвиђене законом може постати лиценцирани проценитељ, акредитовано удружење,
односно може се бавити организовањем стручне обуке и континуираног професионалног
усавршавања.

9) Да ли су све заинтересоване стране имале прилике да се изјасне о закону?
Радна група за припрему правног оквира за струку проценитеља формирана је
половином 2014. године. Први састанак Радне групе одржан је 16. септембра 2014. године.
Поред представника релевантних министарстава учешће у радној групи узели су и
представници Републичког геодетског завода, Пореске управе, Националнe корпорацијe за
осигурање стамбених кредита, Националног удружења проценитеља Србије, Удружења
проценитеља Србије, Удружења банака Србије. Израду Нацрта помогли су и представници
USAID BEP пројекта и консултант Криштоф Гжешик (Krzysztof Grzesik), који је председник
Извршног одбора Европског савеза удружења проценитеља (ТEGoVA). Као представници
приватног сектора учествовали су и представници друштва Jones Lang LaSalle.
Током изаде закона прибављени су писани коментари од Националног удружења
проценитеља Србије, проф. др Бранка Божића са Архитектонског факултета, Универзитета у
Београду, Удружења проценитеља Србије, Удружења банака Србије, Републичког геодетског
завод као и Народне банке Србије.
С обзиром да се очекује и почетак јавне расправе, овај део анализе биће допуњен.
10) Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно што се
законом предвиђа?
Ради спровођења Нацрта закона, предвиђено је да Влада усвоји следећа акта:
- Правилник о Националним стандардима и кодексу етике
- Акт којим се ближе уређује поступак издавања, обнављања, односно одузимања
лиценци,
- Акт којим се ближе уређује садржај програма и начин полагања испита,
- Акт којим се прописује садржај и обим програма стручне обуке, као и начин на који
организатор стручне обуке доказује да испуњава услове за спровођење стручне обуке,
- Акт којим прописује годишњи програм континуираног професионалног
усавршавања у складу са потребама струке лиценцираних проценитеља и њеног развоја, број
часова континуираног професионалног усавршавања, као и начин на који организатор
континуираног професионалног усавршавања доказује да испуњава услове за спровођење
континуираног професионалног усавршавања,
- Акт о врсти, висини и начину плаћања такси за (1) испит, (2) издавање и обнављање
лиценце, (3) добијање статуса акредитованог удружења лиценцираних проценитеља, (4) упис
нa листу oргaнизaтoрa стручнe oбукe, односно нa листу oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг
прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa.
- Акт којим ближе уређује критеријуме за одређивање незнатних и лако отклоњивих,
лакших и тежих неправилности,
- Акт којим прописује износ минималне обавезне чланарине коју акредитовано
удружење наплаћује својим члановима,
- Пословник о раду Стручне комисије.
Паралелно са уређењем правног оквира за вршење процене вредности непокретности,
потребно је унапредити и информациону основу која ће пружити квалитетне податке за
вршење процене. Народна банка Србије је започела пројекат чији је циљ израда базе података
о проценама вредности непокретности које су средство обезбеђења кредита у Србији.
Пројекат ће бити реализован у току 2015. године. Предвиђено је да банке достављају податке
на месечном нивоу. Таква база ће уз остале расположиве податке омогућити адекватну
процену вредности непокретности као залоге, али и анализу ризика у погледу тржишта
непокретности, анализу покривености кредита средствима обезбеђења и обрачун индекса
вредности непокретности у Србији.
Такође почела је са радом и Регистар промета непокретности који води Републички
геодетски завод.
Поред активности усмерених на примену овог закона, од великог значаја је и почетак
примене других закона. На пример, очекује се да ће примена Закона о посредовању у промету
и закупу непокретности којим се уређује сам поступак продаје и захтева да посредници у
продаји непокретности морају да поседују посебна знања и лиценцу за обављање ових
послова повећати правну сигурност на тржишту непокретности.

