Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена („Службен весник на Република
Македонија“ бр.115/10, 158/11 и 185/11), министерот за информатичко општество и
администрација донесе
ПРОГРАМА ЗА ПРВА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ НА ВРЕДНОСТА НА
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
Член 1
Со оваа програма се пропишуваат содржината и литературата за темите што ќе
бидат

опфатени

со

првата

почетна

обука

за

проценувач

на

вредноста

на

вредност

на

информатичката технологија.
Член 2
Програмата

за

првата

почетна

обука

за

проценувач

на

информатичка технологија се состои од следниве теми:
1. Закон за процена
1.1. Преглед на постапка за станување проценител
1.2. Професионална етика
2. Видови на средства во информатичката технологија
2.1. Опсег на процена
2.1. Категории на средства во информатичка технологија
2.2. Применливост на информатичките средства при процена
3. Пристапи и методи на процена
3.1. Методи на процена на информатичките средства
3.2. Метод на директна (непосредна) пазарна споредба
3.3. Приходни методи
3.4. Методи на трошоци на замена (Трошочен пристап)
4. Потребни податоци и информации за процената
4.1. Проектирани финансиски информации
4.2. Цени од споредливи трансакции на исти или слични информатички средства
4.3. Надомест за лиценциран софтвер
4.4. Премиум добивка
4.5. Дисконтни стапки
4.6. Коефициенти на капитализација
4.7. Трошок за замена
5. Избор на методи за процена
6. Извештај за процена на информатичката технологија

Член 3
Литературата за првата почетна обука за проценувач на вредноста на
информатичката технологија е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа програма.
Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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Прилог:
Стручна литература за првата почетна обука за проценувач на вредноста на
информатичката технологија:
-

Методологија за процена на вредноста на информатичкa технологија („Службен
весник на Република Македонија“ број 177/11)

