Изјава овлашћеног проценитеља
Ја/ми: _______________(име, име једног родитеља наведено у ЛК, презиме), ЈМБГ:_____, др
/мр/дипл.__________(титула), са пребивалиштем у _____ (место), ___________________ (улица и бр.),
/а за правна лица пословно име, матични број и ПИБ, адресу седишта и податке о законском
заступнику/
овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изајвљујем/о следеће:
-

-

-

-

-

-

да сам/смо стални судски вештак за област_________, на основу важеће лиценце тј. решења
Министарства правде бр.____ од_____године,
да прихватам/о да се, као овлашћени проценитељ Развојног фонда Аутономне Покрајине
Војводине доо Нови Сад, матични број 20898828 (у даљем тексту: Фонд), одазовем/о на сваки
позив клијента Фонда са задатком: за сачињавање Процене одн. Налаза и мишљења из
области у којој сам/смо стални судски вештак, и да ћу/ћемо без одлагања обавестити Фонд и
клијента о спречености да се прихватим/о задатак;
да се обавезујем/о да ћу/ћемо се у изради задатка руководити стручношћу, непристрасношћу и
интересима Фонда како би испоштовао/ла своје прописане обавезе у погледу управљања
ризицима Фонда;
да се обавезујем/о да ћу/ћемо, у случају да ме/нас клијент Фонд позове и повери ми/нам
задатак, одредити висину цене израде процене не вишу од цене прописане у складу са
важећим прописима и препорукама Удружења судских вештака, и о томе обавестити клијента и
Фонд а да ћу/ћемо, након што ми/нама клијент уплати предујам, у најкраћем могућем року не
дужем од седам дана, сачинити Процену одн. налаз и мишљење овлашћеног проценитеља од
стране Фонда, и доставити је искључиво Фонду;
да прихватам/о да Фонд има право да по свом нахођењу, без обавезе да ми/нам надокнади
додатне накнаде и трошкове, моћи да захтева допуну Процене у погледу података које сматра
нетачним или непотпуним;
да прихватам/о обавезу да моја/наша евентуална Процена одн. налаз и мишљење обавезно
садржи:
o опис и податке о предмету процене, при чему се обавезно наводе евентуалне разлике
између наведеног у јавном регистру/евиденцији и стварног стања/карактеристика
одређеног предмета,
o критеријуме процене,
o тржишну,
o грађевинску или машинску или пољопривредну или саобраћајну или другу вредност
предмета процене која произилази из врсте предмета који се процењује, и
o ликвидациону вредност предмета процене,
o друго у складу са актима Фонда објављеним на интернет страници Фонда
да уколико се формира Листа проценитеља Фонда будем/о стављени на исту без икакве
обавезе ангажовања од стране клијената Фонда, као и да Фонд може да нас брише са исте, без
икаквих обавеза.

У_______, дана________

Давалац Изјаве:
___________________________
(лично или законски заступник)

