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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
459.
Врз основа на член 128 став (2) од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и
120/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТИПОВИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА КОИ
ЌЕ СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА АУДИО И ВИДЕО
СНИМАЊЕ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат типовите на технички средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата.
Член 2
(1) За аудио и видео снимање од страна на Полицијата се употребува Уред за мобилен систем за аудио и
видео снимање.
(2) Уредот од ставот (1) на овој член се состои од:
- камера со внатрешна меморија за снимање;
- снимач со хард диск;
- батерија со контролер;
- централен софтвер и
- уред за полнење на батеријата и архивирање на
аудио и видео записот од камерата.
(3) Уредот од ставот (1) на овој член, се поставува
на телото или главата на полицискиот службеник кој го
користи.
Член 3
(1) Аудио записот од уредот од членот 2 од овој
правилник е со ААЦ кодекс или друг еквивалентен
формат на снимање.
(2) Видео записот од уредот од членот 2 од овој
правилник се снима локално на вградена меморија во
самата камера во формат МП4 или друг еквивалентен
формат.
Член 4
Уредот од членот 2 на овој правилник овозможува
аудио и видео запис со:
- резолуција на видео и аудио записот од минимум
640х480 мегапиксели при минимум 20 слики во секунда;
- леќа-поле на снимање од минимум 75о, без дополнителен извор на светлина и
-заштита со 256 битна АЕС енкрипција или еквивалентна.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1.1-13176/1
1 март 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Агим Нухиу, с.р.

460.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 1 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на регистрација на возилата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/09) во член 3 во ставот 4 по зборот
„работи“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„Во барањето за регистрација на возила покрај податоците за сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото, се запишуваат податоци
за возилото евидентирани во одобрението за единечно
возило или во согласноста за регистрација, односно во
потврдата за сообразност, како и податоци од документацијата на производителот на возилото или од признати каталози за возилото.
Точноста на внесените и евидентираните податоци
со потпис и печат се потврдува и заверува од страна на
две стручни лица за вршење технички преглед на возила, вработени во овластеното правно лице за вршење
технички преглед на возила.“.
Член 3
Во член 5 во ставот 3 по зборот „конзуларна“ запирката се брише и се додава зборот „или“, а по зборот
„службена“ зборовите „или специјална“ се бришат.
Член 4
Во член 6 во точката 1 по зборовите: „докази за
сопственоста“ се додаваат зборовите: „(приложениот
странски купопродажен договор кој е потпишан од
страна на лице-продавач на возилото од странство и од
страна на лице-купувач на возилото од Република Македонија, не е заверен во странската држава од каде е
купено возилото од страна на нотар, суд, општина или
надлежен орган за регистрација на возила, односно лице купувач на возилото на кои им е издадена лична
карта за странец во Република Македонија)“.
Во точката 5 по зборовите „на возилото“ се става
запирка и се додаваат зборовите „односно изминати се
повеќе од 30 дена од денот на извршениот технички
преглед, како“.
Во точката 6 по зборот „закон“ сврзникот „и“ на
крајот на реченицата се заменува со точка запирка.
Во точката 7 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“;
По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои
гласат:
„8. не постои доказ за сопственост дека возилото
претходно било во сопственост на барателот најмалку
шест месеци, чија сопственост е евидентирана во стран-
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ска сообраќајна дозвола издадена од страна на надлежен
орган на странската држава каде возилото се водело во
евиденција на редовно регистрирани возила; и
9. не постои потврда за пријавено престојувалиште, односно живеалиште од најмалку една година
без прекин во странство издадена од страна на надлежен орган на странска држава каде барателот се водел
во евиденција, односно не постои потврда издадена од
страна на надлежен орган во Република Македонија за
лице со лична карта за странец“.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Доказите од точките 8 и 9 се однесуваат на државјани на Република Македонија кои се враќаат од постојана или привремена работа или престој во странство, доколку биле во странство најмалку една година
без прекин и за странски државјани на кои им е издадено одобрение за привремен или постојан престој во Република Македонија“.
Член 5
Во член 7 по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите „не подолго од важноста на документот со кој
му е регулиран законскиот престој во Република Македонија“, а точката на крајот на реченицата се брише и
се додаваат зборовите „и се издава налепница за извршена регистрација“.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1.1-13187/1
1 март 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Агим Нухиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
461.
Врз основа на член 164 став (15) и член 165 став
(14) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), министерот
за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНИОТ НОТАРСКИ ИСПИТ, ИСПИТОТ ЗА
РАНГИРАЊЕ ЗА НОТАР, ИСПИТОТ ЗА ЗАМЕНИК-НОТАР, ИСПИТОТ ЗА ПОМОШНИК-НОТАР,
ИСПИТОТ ЗА НОТАРСКИ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК И СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА
ЗНАЕЊАТА НА НОТАРИТЕ И ЗА ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕНИ
ИСПИТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на квалификациониот нотарски испит, испитот за
рангирање за нотар, испитот за заменик-нотар, испитот
за помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит за проверка на знаењата на
нотарите и за формата и содржината на уверението за
положени испити.
Член 2
(1) Квалификациониот нотарски испит се спроведува по распишан конкурс за именување на нотар.
(2) Датумот на одржување на квалификациониот
нотарски испит се одредува во конкурсот за именување
на нотар, а квалификациониот нотарски испит се организира најдоцна 15 дена по објавување на конкурсот.

(3) Пријавата за полагање на испитот се поднесува
најдоцна пет дена од денот на објавување на конкурсот
од став (1) на овој член.
Член 3
(1) Испитот за рангирање за нотар се спроведува
најдоцна пет дена по спроведување на квалификациониот нотарски испит од член 2 од овој правилник.
(2) Кандидатите кои го положиле квалификациониот нотарски испит од член 2 од овој правилник за конкретен конкурс не доставуваат нови пријави за полагање на испит за рангирање за нотар. При презентирање
на доказ за уплатениот износ за полагање испитот за
рангирање за нотар, кандидатите се известуваат за датумот, времето и местото на одржување на испитот за
рангирање за нотар. Кандидатите со положен квалификационен нотарски испит по претходен конкурс кои не
биле избрани за нотар, можат да се пријават за полагање на испит за рангирање за нотар по конкретен конкурс. Во пријавата за полагање на испитот за рангирање за нотар се наведува датумот на полагање на квалификациониот нотарски испит и се доставува доказ за
уплатен износ за полагање на испитот за рангирање за
нотар. Пријавата се поднесува најдоцна пет дена од денот на објавување на конкурсот од член 2 став (1) од
овој правилник.
Член 4
(1) Испит за заменик-нотар, помошник-нотар или
нотарски стручен соработник се спроведува во февруарска и октомвриска испитна сесија.
(2) Кандидатот поднесува пријава за полагање на
испитот од став 1 на овој член, од 15 до 20 во месецот
кој претходи на месецот кога се одржува испитот.
(3) Кон пријавата кандидатот доставува доказ за извршена уплата на износот за средствата за полагање на
испитот за заменик-нотар, помошник-нотар или нотарски стручен соработник.
Член 5
(1) Стручен испит за проверка на знаењата се спроведува во февруарска и октомвриска испитна сесија.
(2) Нотарот поднесува пријава за полагање на испитот од став 1 на овој член, од 15 до 20 во месецот кој
претходи на месецот кога се одржува испитот.
(3) Кон пријавата нотарот доставува доказ за извршена уплата на износот за полагање на испитот за
рангирање за нотар.
Член 6
(1) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочита дадените прашања и да го избере точниот одговор со
кликање во крукчето покрај избраниот одговор.
(2) Доколку кандидатот смета дека некое прашање
може да го одговори подоцна или сака да се наврати на
некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО, односно СЛЕДНО или може да премине на кое било прашање со кликање на бројот на прашањето во низата од
броеви на долниот дел на екранот.
(3) Доколку кандидатот сака да направи промена во
претходно даден одговор на некое прашање, може повторно да го отвори истото прашање и да даде нов одговор.
(4) За време на полагањето на испитот кандидатот
може во просториите за полагање на испитот да внесе
само пенкало, а доколку за време на полагање на испитот се јави потреба од добивање на лист, кандидатот се
обраќа до претставниците од Министерството за прав-
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да кои му даваат бел лист во А4 формат со потпис на
претставникот од Министерството за правда и печат на
Министерството за правда. По завршувањето на испитот, кандидатот листот му го предава на претставникот
од Министерството за правда.
(5) За време на полагање на испитот, кандидатот не
ја напушта просторијата во која се спроведува полагањето на испитот и не контактира со другите кандидати.
(6) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тестот
пред истекот на предвиденото време, кликнува на копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ.
Член 7
(1) Точниот одговор на прашањата од првиот дел
(теоретски дел) на испитот се бодува со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 0,5 поени.
(2) Секоја од студиите на случај од вториот дел на
испитот содржи по пет прашања, при што секое од прашањата има 10 можни опции на одговор. Точниот одговор на прашањата од вториот дел на испитот се бодува со 6 поени, додека сличните одговори со точниот
одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени.
(3) По спроведениот испит се составува и потпишува записник за секој кандидат поодделно, во кој се внесуваат датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот и освоените поени на испитот. Доколку кандидатот ги полагал двата дела на испитот во
записникот се внесуваат освоените поени од секој дел
на испитот.
Член 8
(1) На кандидатот кој го положил испитот од член 3
од овој правилник, му се издава Уверение за положен
испит за рангирање за нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на
хартија во бела боја со А 4 формат и содржи: натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА“, основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за
положен испит за рангирање за нотар“, име, татково
име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање,
назив на универзитетот на кој дипломирал, датум на
дипломирањето, датум кога е положен испитот, вкупен
број на поени освоени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.
(3) Образецот на Уверението за положен испит за
рангирање на нотар е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Член 9
(1) На кандидатот кој го положил испитот за заменик - нотар од член 4 од овој правилник, му се издава
Уверение за положен испит за заменик - нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на
хартија во бела боја со А 4 формат и содржи: натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА, основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за
положен испит за заменик-нотар“, име, татково име и
презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, датум
кога е положен испитот, вкупен број на освоени поени
на испитот, број и датум на издавање на уверението,
име и презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.
(3) Образецот на Уверението за положен испит за
заменик - нотар е даден во Прилог бр. 2 и е составен
дел на овој правилник.
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Член 10
(1) На кандидатот кој го положил испитот за помошник - нотар од член 4 од овој правилник, му се издава Уверение за положен испит за помошник - нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на
хартија во бела боја со А 4 формат и содржи: натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА, основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за
положен испит за помошник-нотар“, име, татково име
и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, датум кога е положен испитот, вкупен број на освоени
поени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и презиме и потпис на министерот за правда
и место за печат.
(3) Образецот на Уверението за положен испит за
помошник-нотар е даден во Прилог бр.3 и е составен
дел на овој правилник.
Член 11
(1) На кандидатот кој го положил испитот за нотарски стручен соработник од член 4 од овој правилник,
му се издава Уверение за положен испит за нотарски
стручен соработник.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на
хартија во бела боја со А 4 формат и содржи: натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА, основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за
положен испит за нотарски стручен соработник“, име,
татково име и презиме на кандидатот, датум и место на
раѓање, датум кога е положен испитот, вкупен број на
освоени поени на испитот, број и датум на издавање на
уверението, име и презиме и потпис на министерот за
правда и место за печат.
(3) Образецот на Уверението за положен испит за
нотарски стручен соработник е даден во Прилог бр.4 и
е составен дел на овој правилник.
Член 12
(1) На кандидатот кој го положил испитот од член 5
од овој правилник, му се издава Уверение за положен
стручен испит за проверка на знаењата на нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на
хартија во бела боја со А 4 формат и содржи: натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА, основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за
положен стручен испит за проверка на знаењата на нотар“, име, татково име и презиме на нотарот, датум и
место на раѓање, назив на универзитетот на кој дипломирал, датум на дипломирањето, датум кога е положен
испитот, број на освоени поени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.
(3) Образецот на Уверението за положен стручен
испит за проверка на знаењата на нотар е даден во
Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за полагање на нотарски испит (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.31/08).
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-933/1
2 март 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери с.р.
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ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
462.
Врз основа на член 14 од Статутот на Лекарската
комора на Mакедонија, Собранието на ЛКМ на седницата одржана на 10.11.2016 година, 17.11.2016 година и
23.2.2017 година, ја донесе следната
СТ А Т У Т А Р НА ОД Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Статутот на Лекарска комора на Македонија
(„Сл. весник на РМ“ 24/95,30/95, 22/96 и 36/2000) членот
1 во ставот еден по зборовите: ,, Лекарската комора на
Македонија ” се додаваат зборовите: “(во натамошниот
текст: Комора)”, по зборовите: ” е самостојна и професионална организација на ”, се додава зборот: ”сите”, а по
зборовите: ”докторите по медицина” се додаваат зборовите: ” кои вршат лекарската дејност како професија на
територијата на Република Македонија.”, а зборовите: “
здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, за подобрување на
квалитетот на здравствената заштита, за следење на односот на здравствените работници кон општеството и
граѓаните, како и заради заштита на интересите на лекарската професија (Комора) .” се бришат.
По ставот еден се додава нов став два кој гласи: “
Комората е основана со цел за заштита и унапредување
на стручноста и етичките должности и правата на доктори по медицина, за подобрување на квалитетот на
здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, да ги
штити правата и професионалните интереси на доктори по медицина кои се нејзини членови и да се грижи
за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната Лекарска струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.”
Член 2
По членот еден се додаваат два нови члена, 1- а и
1-б кои гласат:
“Член 1- а
Со овој Статут се уредува:
1. името и седиштето на Комората;
2. целите и задачите на Комората;
3. органите на Комората, постапката за нивен избор, односно именување и причините и начинот на
нивното разрешување односно отповикување, нивниот
состав, надлежностите и начинот на одлучување;
4. лицата кои ја застапуваат Комората во правниот
промет;
5. правата, обврските и одговорностите на членовите на Комората и нивите претставници во органите на
Комората;
6. начинот на обезбедување на финансиски средства, потребни за извршување на задачите на Комората;
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7. начинот и постапката на определување на членарината и мерилата за нејзино определување;
8. задачите на Комората кои се финансираат од членарината;
9. постапката за донесување како и за измена и дополнување на Статутот на Комората;
10. другите општи акти и постапката за нивно донесување;
11. начинот и обврските на членот при пристапувањето и истапувањето од Комората; и
12. други работи значајни за лекарската дејност и
професија.
Член 1-б
Комората се регистрира во Централен регистар на
Република Македонија, согласно одредбите на Законот
за здравствена заштита.
Комората има својство на правно лице со права, обврски и одговорности во согласност со Законот за
здравствена заштита, други закони и овој Статут.
Комората врши јавни овластувања во согласност со
Законот за здравствена заштита.
Комората дејствува на целата територија на Република Македонија и ги застапува интересите на сите
доктори на медицина кои се членови на Лекарската комора на Македонија.
Работата на Комората и нејзините органи е јавна.”
Член 3
По членот 1 се додава нов наслов, кој гласи: „ИМЕ
(НАЗИВ) И СЕДИШТЕ“
Членот 2 се менува и гласи:
„Називот на Комората е: ЛЕКАРСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА.
Скратениот назив на Комората е: ЛКМ.
Името на Комората на англиски јазик е: Doctor’s
Chamber of Macedonia
Седиштето на Комората е во Скопје на ул. Партизански одреди број 3, Центар, Скопје.
На објектот во кој е сместена Комората се истакнува натпис со името и знакот на Комората.“
Член 4
По членот два се додаваат два нови члена 2-а и 2-б
кои гласат:
“Член 2-а
Комората има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со закон и овој Статут.
Во правниот промет со трети лица Комората истапува самостојно во свое име и за своја сметка со свои
средства.
Комората има право да се стекнува со свој имот и
имотни права и со нив самостојно да располага.
Средствата за работа Комората ги стекнува на начин утврден со Законот за здравствена заштита и овој
Статут.
Член 2-б
Комората ја претставува и застапува во правниот
промет Претседателот на Комората.
Освен Претседателот на Комората, во рамките на
неговите овластувања, Комората во правниот промет ја
застапува и претставува и замениk на Претседателот на
Комората.”
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Член 5
Во членот 3 ставот два се менува и гласи: „Печатот
на Комората има тркалезна форма, со пречник од 4 см,
на чија внатрешна страна полукружно е напишано: „:
„ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Скопје.
Во средината на печатот се наоѓа знакот на Комората.
Ставот три се брише.
Во ставот четири зборовите: „празен простор за, деловодниот број и датумот на приемот, односно испраќањето на актот“, се заменуваат со зборовите: „потоа
има линија со празен простор за впишување на број и
датум на деловодниот протокол.“
По ставот три се додаваат два нови става четири и
пет кои гласат:
“Печати имаат и одборите на Комората.
Печатот на одборот има тркалезна форма, со пречник од 4 см., на чија внатрешна страна полукружно е
напишано: „ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје“ и името на одборот. Во средината на печатот се наоѓа знакот на Комората.“
Член 6
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
”Член 3-a
Комората има знак (амблем) чијашто форма, изглед
и дизајн ја утврдува Собранието со посебна одлука.“
Член 7
Во главата 2 насловот се менува и гласи: „Цели и
задачи на Комората“
Член 8
Членот 7 се менува и гласи:
„Член 7
Целите на Комората се:
1. заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права,
2. подобрување на квалитетот на здравствена заштита,
3. заштитата на интересите на Лекарската професија,
4. следење на односот на доктори по медицина кон
општеството и граѓаните,
5. заштита на правата и професионалните интереси
на доктори по медицина,
6. грижа и унапредување на достоинството, угледот, интегритетот на доктори по медицина,
7. обезбедување на организиран настап на докторите на медицина пред државните органи, Фондот за
здравствено осигурување на РМ, здравствените установи, производителите и добавувачите на медицинска
опрема,
8. унапредувањето на севкупната лекарска струка и
професија за нејзино правилно и чесно вршење,
9. дава предлози и сугестии за организирање на
здравствена заштита на сите нивоа и пред институциите на системот, а сé во интерес на граѓаните и на докторите по медицина на територијата на Република Македонија.”
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Член 9
По членот 7 се додава нов член 7- а кој гласи:
”Член 7-a
Комората ги врши следните задачи:
1. се грижи за почитување на етичките и правни
норми при вршењето на Лекарската пракса и во таа насока го следи и надгледува спроведувањето на правилата на медицинската етика и деонтологија и презема
мерки во случај на нивно прекршување,
2. се грижи за придржување кон моралните
принципи, чесноста и неопходната преданост кон Лекарската професија, за почитување на дисциплината во
извршувањето на Лекарската професија и за чување на
лекарска тајна,
3. го чува и унапредува угледот, достоинството,
дигнитетот и општествената положба на доктори по
медицина,
4. се грижи за одбрана на честа и независноста на
Лекарската професија,
5. издава, продолжува, одзема и обновува лиценци
на доктори по медицина,
6. води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа,
7. го утврдува начинот на издавање, продолжување,
обновување и одземање на лиценцата за работа и за
формата и содржината на образецот на лиценцата за
работа на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
8. ја утврдува висината на трошоците за издавање,
продолжување и обновување на лиценцата за работа,
9. врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници,
10. води електронска и пишана евиденција и посебни досиеја на сите членови доктори по медицина и
овозможува електронски увид и електронско ажурирање на податоците,
11. соработува со Институтот за јавно здравје во
врска со запишување на податоци во Регистарот на
здравствените работници,
12. дава мислење до Министерството за здравство
за планот и програмата за пробна работа на здравствените работници со високо образование - доктори по
медицина, за образецот и начинот на водење на книшката за пробна работа,
13. донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија,
14. донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони,
15. ги определува едукаторите за спроведување на
пробна работа кои се со соодветно високо образование
и работно искуство во соодветната област на специјализација, под чиј надзор се спроведува пробната работа
на здравствените работници со високо образование –
доктори по медицина,
16. ги утврдува поблиските критериуми што треба
да ги исполнуваат едукаторите и здравствените установи за спроведување на пробната работа во однос на образованието и работното искуство за здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
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17. формира комисии за полагање на стручниот испит,
18. го утврдува составот на испитната комисија, начинот на полагање на испитот, начинот на проверка на
стекнатите знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
19. решава за признавање на пробната работа и
стручниот испит на доктори по медицина, спроведени
и положени во странство,
20. ја утврдува програмата за дополнителна обука и
проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори
по медицина, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на стручните знаења,
21. избира и акредитира здравствени установи за
спроведување на дополнителната обука на здравствените работници со високо образование – доктори по
медицина,
22. ја спроведува проверката на стручните знаења и
способности на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина по спроведена дополнителна обука,
23. издава лиценца и членска карта на Комората, за
своите членови, со единствен индивидуален регистарски број на докторот по медицина,
24. презема мерки за координирање на континуираното стручно усовршување и се грижи за постојаното
стручно усовршување и унапредување на стручноста
на своите членови поради нивен континуиран професионален развој и подигнување на квалитетот на здравствени услуги што ги нудат,
25. ги утврдува условите и критериумите за акредитација на организатори на континуирано стручно усовршување, условите за акредитација на плановите и
програмите и распоредување на облиците на КСУ, како
и роковите во кои се доставуваат барањата за акредитација на организаторите на КСУ и барањата за акредитација на плановите и програмите за облиците на КСУ,
26. предлага стратегија за развој на медицината во
Република Македонија, изготвува номенклатура, дијагностички и терапевтски протоколи на болестите ,
учествува во подготвувањето на планските документи,
законите, актите и прописите од областа на здравството во Република Македонија, како и при одредувањето
и донесувањето на стандардите и нормативите на
здравствените услуги, и соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови
во вршењето на Докторската дејност,
27. покренува и дава иницијативи за донесување и
изградување на мислења и дава предлози по однос на
закони, прописи и други мерки од областа на здравствената заштита,
28. учествува во изготвување на општите акти на
Министерството за здравство на РМ и Фондот за здравствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на
здравствена заштита, согласно Законот,
29. учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на доктори по медицина во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување и учествува
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во утврдувањето на цените на здравствени услуги од
задолжителното здравствено осигурување и дава мислење за нив,
30. донесува Ценовник за референтни заштитни
(минимални) цени на услугите и дијагностички процедури во здравствени установи во РМ на услугите кои
не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување,
31. соработува со надлежни органи и институции
при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на
докторската дејност,
32. ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги
разгледува и врши помирување во евентуалните спорови меѓу нив,
33. иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на Докторска дејност,
34. соработува со другите комори, институции, релевантни лекарски друштва и здруженија и други здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес,
на територијата на Република Македонија и надвор од
неа,
35. презема мерка за заштита на своите членови од
монополски цени на пазарот за медицинска опрема,
инструментариум и медицински материјали,
36. овозможува и организира правна помош и заштита на своите членови во врска со вршењето на Лекарската професија,
37. дава мислење и предлог до Министерството за
образование и до медицинските факултети за бројот на
запишани студенти по медицина и по однос на уписната политика,
38. предлага и дава мислења по однос на бројот и
видовите на специјализациите на доктори по медицина,
39. дава предлози и мислење до Министерството за
здравство за мрежата на здравствени установи каде се
врши докторска дејност,
40. издава периодично информативно-стручно списание од областа на медицината,
41. соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората,
42. врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на медицинската етика и деонтологија и
овој Статут.“
Член 10
Во членот 8 се додава став два кој гласи: „Во остварувањето на правата и обврските сите членови на Комората се рамноправни“.
Член 11
По членот 8 се додаваат два нов члена 8-а и 8-б кои
гласат:
„Член 8-а
Членувањето во Комората е право и задолжителна
обврска на сите доктори по медицина кои вршат докторска дејност или вршат едукативно-образовна, односно научна работа од областа на медицината на територијата на Република Македонија, а согласно важечките законски и подзаконски прописи од областа на
здравствената заштита и овој Статут.
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Член 8-б
Членувањето во Комората може да биде и доброволно и почесно.
Доброволно во Комората може да членува доктор
на медицина кој вршел докторска дејност на територијата на Република Македонија, невработен доктор на
медицина пријавен во Агенцијата за вработување, доктор на медицина кој е вработен надвор од здравствениот систем и доктор на медицина - странски државјанин
кој престојува и привремено врши докторска дејност
во Република Македонија и има лиценца издадена од
Комората.
Во Комората почесно може да членуваат научник,
професор или друг граѓанин вклучувајќи и странски
државјанин кои имаат дадено голем придонес во развојот на едукативна дејност, во апликативна дејност
или во научната работа на полето на медицината, или
кој особено се истакнал во своето професионално искуство или, пак, на друг начин го имаат дадено својот
придонес во работата на Комората.
Почесните членови на Комората ги избира Собранието на Комората на предлог на Извршниот одбор.“
Член 12
По членот 8-б насловот: „1) Права на членовите на
Комората“, се менува и гласи: „Права и должности на
членовите на Комората“.
Член 13
Членот 9 се менува и гласи:
„Член 9
Членовите на Комората ги имаат следните права и
должности:
1. да учествуваат во сите активности за остварување на целите и задачите на Комората,
2. да избираат и да бидат избирани во органите и
телата на Комората,
3. да се занимаваат со докторска дејност како професија во рамките на лиценцата за работа издадена од
Комората,
4. да даваат иницијативи, предлози и мислења за
сите прашања од надлежност на Комората,
5. да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи
на повреда на етичките норми пред одборите на лекари
на Комората,
6. да бидат информирани за работата на Комората и
нејзините органи и за сите работи околу вршењето на
докторската дејност,
7. да добијат легитимација за членство во Комората
со единствен индивидуален регистарски број,
8. да користат материјална помош од Фондот за
взаемна помош, да ги користат сите поволности и бенефиции кои Комората ги договорила со други правни и
физички лица,
9. да присуствуваат и активно да учествуваат на сите видови форми на стручно усовршување што ги организираат релевантните лекарски друштва и здруженија и медицински факултети,
10. да го почитуваат Статутот и актите на Комората
и одлуките на органите на Комората,
11. да учествуваат во работата на сите органи и работни групи во Комората каде што се избрани,
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12. да го чуваат угледот на Лекарската професија и
да се придржуваат кон законите, овој Статут, Кодексот
на медицинска етика и деонтологија и релевантните
етички кодекси и меѓународни конвенции,
13. совесно и стручно да ја вршат Лекарската дејност и професија,
14. редовно и вистинито да ја известуваат Комората
за сите податоци и промени што се однесуваат и произлегуваат од актите што ги донесува Комората,
15. редовно да плаќаат членарина како и останати
давачки за кои ќе бидат задолжени од Комората,
16. континуирано да се едуцираат и стручно да се
усовршуваат,
17. редовно и благовремено да ја обноват лиценцата
за работа,
18. секоја календарска година да ги верифицираат
освоените бодови од претходната година, неопходни за
релиценцирање,
19. редовно, писмено или електронски да ја известува Комората за сите податоци, на нивната измена
што се пропишани со актот за водење на Регистарот на
доктори по медицина,
20. да го почитуваат начелото на професионална
тајна доколку извршуваат некоја должност како член
на органите на Комората, за прашања што се од витално значење за функционирање на Комората, а со кои
може да се нанесе штета на членови на Комората или
на самата Комора,
21. други права и должности што се определени со
овој Статут и со другите акти на Комората.“
Член 14
Насловот: Б) Должности на членовите на Комората
се брише
Член 15
Членот 10 се брише.
Член 16
Во членот 11 по ставот еден се додаваат три нови
става кои гласат:
Со престанок на членувањето, на членот му престануваат и сите права, должности и активности во Комората.
Престанокот на членството се утврдува со одлука
на Собранието на Комората и се објавува во гласилото
на Комората.
По утврдувањето на престанок на членството во
Комората, Комората е должна во рок од три дена да го
извести работодавецот каде што е вработен членот и
Министерството за здравство“.
Член 17
Членот 12 се менува и гласи:
„Органи на Комората се: Собрание, Извршен одбор,
Надзорен одбор, Претседател на Комората, Суд на честа и обвинител на Комората.
Органите на Комората во рамките на својот делокруг на работа донесуваат правилници, одлуки, решенија, заклучоци, декларации, препораки, предлози, заземаат ставови и мислења во согласност со законите,
Статутот и другите акти на Комората.“
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Член 18
По членот 12 се додаваат два нови члена 12-а и 12б кои гласат:
„Член 12-а
Постапката за избор, односно именување и начинот на разрешување, односно отповикување на членовите на органите на Комората, како и престанувањето
на нивниот мандат се уредени со Закон, овој Статут и
акти на Комората.
При изборот на членови на органите на Комората
треба да се имаат предвид личните квалитети на поединецот, соодветната застапеност на сите професионални профили, регионалната, половата и етничката застапеност на членовите на Комората, при што се применува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници во Република Македонија.
При избор на членовите на органите на Комората
не може да се избира член на Комората кој истовремено по функција е претседател на организирана форма
на здружување од областа на здравството, заради можен судир на интереси, освен специјалистички здруженија од областа на здравството.
Член 12 -б
Мандатот на делегати на Собранието и органите на
Комората трае 4 (четири) години и почнува да тече од
конститутивната седница на Собранието.
До изборот на нови органи, а најдолго шест месеци
од истекувањето на мандатот, членовите на органите
на Комората продолжуваат да ги вршат своите задачи.“
Член 19
Членот 13 се менува и гласи:
„Собранието на Комората (во натамошниот текст:
Собрание) е највисок орган на управување и одлучување на Комората.
Собранието го избираат членовите на Комората на
непосредни, слободни и тајни избори.
Претседателот на Комората,заменик на претседателот на комората и тројцата потпретседатели доколку не
се избрани делегати во Собранието ,стануваат делегати
на Собранието по функција со право на глас.
Собранието го сочинуваат (претставници) делегати
на членовите на Комората по принципот еден избран
делегат на секои евидентирани 100 (сто) членови на
Комората, согласно бројот на евидентирани членови на
Комората од секој одбор.
Собранието е составено од најмногу 69 делегати, не
вклучувајќи ги Претседателот на Комората, неговиот
заменик и тројцата потпретседатели кои се делегати по
функција.
Секој кандидат, треба да достави писмен документ
во кој ќе ја образложи моменталната состојба во одборот, активности и мерки што треба да се преземат и
спроведат, поволности, подобрувања, придобивки или
бенефициите кои што ќе се постигнат со реализација
на мерките и активностите, начинот на неговото делување во работата на Комората и начинот на кој планира истото да го реализира.
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Делегатите на Собранието се избираат од редот на
членовите на Комората организирани во одбори на лекари од единствениот избирачки список, со тајно гласање.
Докторот на медицина на кого му е одземена лиценцата или рокот на важност на лиценцата е истечен
во време на одржувањето на изборите, нема право да
избира, ниту да биде избран за делегат во Собранието
или за член во друг орган на Комората.
Изборите за делегати во Собранието ги распишува
Претседателот на Комората најдоцна шеесет дена пред
истекот на мандатот на Собранието.
Изборите ги подготвува и спроведува Централната
изборна комисија на Лекарската комора на Македонија
која ја избира Собранието на Комората.“
Член 20
Членот 14 се менува и гласи:
„Собранието ги врши следните работи:
1. донесува Статут на Комората и врши измени и
дополнувања на истиот,
2. донесува годишна програма за работа на Комората и финансиски план на Комората,
3. избира и разрешува Претседател на Комората,
4. избира и разрешува заменик на Претседателот на
Комората,тројца потпретседатели на Комората,
5. избира и разрешува претседател на Собранието и
потпретседатели на Собранието,
6. избира и разрешува членови на Извршниот одбор,
7. предлага, избира и разрешува членови на Надзорниот одбор,
8. формира постојани комисии и избира и ги разрешува нивни претседатели,
9. донесува Деловник за работа на Собранието,
10. донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија,
11. донесува Правилник за избори и отповикување
на членови на органите на Комората,
12. гласа за доверба на Претседателот и на заменикот на претседателот на Комората на крајот од секоја
календарска година после поднесувањето на годишниот извештај,
13. избира и разрешува претседател и судии на Судот на честа на Комората,
14. избира и разрешува Обвинител и двајца заменици на Обвинителот,
15. избира и разрешува десет бранители,
16. ја усвојува завршната сметка со финансиски извештај, ревидиран од независна и овластена ревизорска куќа,
17. усвојува извештаи по годишната програма и финансискиот план за работа на Комората,
18. ги разгледува извештаите на сите органи на Комората и ја оценува нивната работа,
19. ја утврдува висината на членарината и го определува делот од членарината потребен за работа на одборите на Комората,
20. разгледува и донесува одлуки, заклучоци, декларации, препораки, утврдува ставови и дава мислење
во врска со прашањата значајни за работата на Комората, за работата на докторите по медицина и за здравствената заштита,
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21. донесува акти што произлегуваат од Законот за
здравствената заштита,
22. при донесувањето на актот поврзан со издавање,
обновување, продолжување и одземање на лиценца за
работа на докторите на медицина, се употребува
принципот со кој на лично барање на докторот на медицина кој зборува јазик различен од службениот јазик, податоците во образецот на лиценцата за работа се
запишуваат и на јазикот и писмото што го употребува
докторот на медицина,
23. одлучува за поврзување и соработка на Комората
со други сродни асоцијации во земјата и надвор од неа,
24. презема активности за спречување на нелегалната работа во Докторската дејност на предлог на органите на Комората и начинот на огласување и рекламирање на услугите на здравствените установи,
25. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората и правни акти на Извршниот одбор, чија вредност надминува 10.001,00 евро (десет илјади и едно евро) во денарска противвредност,
26. одлучува за предвремено распуштање на Собранието, и
27. врши други работи утврдени со закони или со
други акти на Комората.“
Членот 15 се брише.
Член 21
Во членот 16 во ставот еден во алинеја еден по зборовите: „биде отповикан“, се додаваат зборовите: „според услови утврдени со член 11 од овој Статут.“ Во
алинеја три зборовите: „на казна затвор во траење од
најмалку една година“, се заменуваат со зборовите: „со
правосилна судска одлука на казна затвор во траење
подолго од 6 месеци“, а во алинеја четири на крајот
точката станува запирка и се додаваат зборовите: „со
престанок на членувањето во Комората.“
Членот 17 се брише.
Член 22
Членот 18 се менува и гласи:
„Собранието на Комората работи на седници.
Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број делегати.
Собранието одлучува полноважно со мнозинството
на гласови од присутниот број делегати, а притоа ако
гласале една третина од вкупниот број делeгати на
Собранието.
За донесувањето на Статутот, негово изменување и
дополнување, одлуката за распуштање на Собранието
пред времето за кое е избрано и распишување на нови
избори, донесувањето на финансискиот план, усвојувањето на финансискиот извештај и завршната сметка на
Комората, утврдувањето на висината на членарината,
Собранието одлучува со мнозинство на гласови од
вкупниот број делегати, а најмалку со една третина од
вкупен број делегати на Собрание.
Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието не одлучи тоа да биде
тајно. “
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Член 23
Членот 18-а се менува и гласи:
„Седниците на Собранието ги свикува и со нив раководи претседател на Собранието.
Претседател на Собранието се избира на конститутивно – изборна седница на Собранието од редот на избраните делегати на Собранието, на предлог на најмалку десет делегати на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
Претседателот на Собранието може да биде разрешен на барање на Претседателот на Комората или на
барање од најмалку дваесет делегати од Собранието и
со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во
Собранието, со јавно гласање.
Доколку претседателот е спречен од одредена причина да свика и раководи со седницата на Собранието,
тоа го прави еден од потпретседателите на Собранието.
Собранието на првата, конститутивно – изборна
седница избира двајца потпретседатели на Собранието
од редот на избраните делегати во Собранието, на
предлог на претседателот на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
Потпретседателот на Собранието може да биде разрешен на барање на претседателот на Собранието или
на барање од најмалку дваесет делегати на Собранието
и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во
Собранието, со јавно гласање.
Претседателот на Собранието одредува кој од
двајцата потпретседатели ќе го замени во случај на негова спреченост, кој да ја свика и раководи со седницата на Собранието.
Седниците на Собранието се изборно-конститутивни, редовни и вонредни.
Начинот на свикување на седниците и начинот на
нивното работење поблиску се регулира со Деловникот
за работа на Собранието.“
Член 24
По членот 18- а се додава нов член 18-б кој гласи:
„Претседателот на Собранието:
1. ги свикува и раководи со седниците на Собранието,
2. ги потпишува сите одлуки и други акти кои ги
донесува Собранието,
3. во договор со Претседателот на Комората и Извршниот одбор го предлага дневниот ред за седницата
која ја свикува,
4. соработува со Претседателот на Комората и учествува во работата на Извршниот одбор,
5. се грижи за извршување на одлуките што ги носи
Собранието,
6. за сите донесени одлуки и други акти редовно ги
информира одборите на лекари и Надзорниот одбор,
7. соработува со претседателите на собраниските
комисии и тела,
8. дава предлог - програма за работа на Собранието
во договор со Претседателот на Комората.“
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Член 25
Членот 19 се менува и гласи :
„Во работата на Собранието на Комората може да
учествуваат претседателот на Надзорниот одбор на Комората, претседателот на Судот на честа и Обвинителот на Комората и поканети претставници од медицинските факултети, релевантните лекарски друштва и
здруженија, Министерството за здравство, Фондот за
здравствено осигурување, синдикатите за здравство и
други институции и организации од областа на здравството, како и други поканети гости, но без право на
одлучување и без право да бидат бирани во органите
на Комората.“
Член 26
Членот 20 се брише.
Член 27
Член 21 се менува и гласи:
„Собранието на Комората има Деловник за работа.
Со Деловникот за работа на Собранието се уредува
начинот на свикување на седниците, начинот на испраќање на материјалите за седницата, времето на испраќање на материјалите, начинот на водење на седницата,
начинот на донесување на одлуките, редоследот на добивање збор на делегатите во Собранието, чување на
дигнитетот на Собранието и на делегатите во Собранието, почитувањето на предвиденото време за дискусија,
чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на поедини органи при предлагање и донесување на одлуки и начинот
на обезбедување на соработка на Собранието со Претседателот на Комората, Извршниот одбор и начинот на
извршување на одлуките на Собранието, како и други
прашања поврзани со работата на Собранието.“
Член 28
Во членот 22 ставот два се менува и гласи:
„Извршниот одбор за својата работа е одговорен
пред Собранието и ги врши следните работи:
1. предлага на Собранието донесување програма за
работа на Комората и финансиски план на Комората,
2. разгледува и донесува предлози на материјалите
за седниците на Собранието на Комората,
3. ја спроведува програмата за работа и финансискиот план и другите одлуки на Собранието и за тоа го
информира Собранието,
4. разгледува предлози на членовите за дејствување
на Комората,
5. го следи спроведувањето на актите на Собранието на Комората,
6. утврдува предлози на акти што ги донесува Собранието и подготвува материјали, информации, анализи и предлози за седниците на Собранието,
7. расправа за поднесениот тримесечен предлог план за активности и поднесените извештаи за работа
на постојаните комисии,
8. избира и разрешува членови на постојани комисии,
9. формира повремени работни тела (комисии, одбори, работни групи и слично) и избира и разрешува
нивни претседатели и членови,

10. донесува годишен план за стручен надзор над
работата на здравствените установи и здравствените
работници,
11. расправа за извештаите на повремените работни
тела и нивниот предлог - план на активности,
12. поднесува до Собранието извештај за работата,
13. донесува одлуки за користење на средствата
согласно финансистот план на Комората,
14. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората чија вредност надминува 3.001,00
евро (три илјади и едно евро), но не надминува
10.000,00 евра (десет илјади евра) во денарска противвредност,
15. поднесува финансиски извештај и завршна
сметка до Собранието,
16. одлучува за висината на надоместоците за услугите што ги врши Комората,
17. одлучува за висината на надоместоците за услугите кои ги вршат лицата кои не се вработени во Комората и за висината на платите на вработените по претходен предлог од Претседателот на Комората,
18. разгледува и зазема ставови и дава насоки за
развој на дејноста на Комората коишто влијаат врз
унапредувањето на работењето на Комората,
19. на предлог од Претседателот на Комората избира главен и одговорен уредник и редакциски одбор на
информаторот на Комората,
20. донесува Деловник за работа,
21. одредува здравствени установи во коишто може
да се одржи полагање на стручен испит од листата на
акредитирани здравствени установи,
22. формира листа на членови на комисии за спроведување на стручен надзор,
23. донесува одлуки како второстепен орган, освен
за работите што се во надлежност на Собранието на
Комората и Судот на честа,
24. врши надзор над работата на стручната служба
и решава за засновување и престанување на работниот
однос на работниците во стручната служба и решава по
приговори и решенија од работниот однос донесени во
прв степен,
25. врши други работи од неговиот делокруг утврдени со Статут или со други акти на Комората.“
Член 29
Член 23 се менува и гласи :
„Извршниот одбор е извршен орган на Комората и работи согласно закони, Статут и други акти на Комората.
Извршниот Одбор брои 11 членови.
Девет членови ги избира Собранието од редот на
делегатите на Собранието, на предлог на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот
број на делегати на Собранието.
Претседателот на Комората и заменикот на Претседателот на Комората се членови на ИО на Комората со
право на глас.
Членовите на Извршниот одбор се избираат за период од четири години со можност за повторен избор
за уште еднаш едно по друго.
Претседателот на Собранието и тројцата потпретседатели на Комората по функција се делегати во ИО и
задолжително учествуваат во работата на ИО без право
на глас .
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Член на Извршниот одбор може да биде разрешен
на барање на Претседателот на Комората, со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гласање.“
Член 30
По членот 23 се додаваат два нови члена 23-а и 23-б
кои гласат:
„Член 23-а
Извршниот одбор работи на седници.
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив
раководи претседателот на Комората.
Претседателот на Комората е должен да свика седница и по барање на една половина од вкупниот број
членови на Извршниот одбор.
Извршниот одбор има кворум за работа ако на седницата присуствуваат мнозинство од неговите членови.
Извршниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Одлуките донесени од Извршниот одбор значајни
за обврските и правата на доктори по медицина се објавуваат на web-страницата на Комората.
Во работата на Извршниот одбор учествуваат , по
потреба и со покана, претседателите на другите органи,
комисии и тела на Комората, без право на одлучување.
Начинот на работа на Извршниот одбор се уредува
со Деловник за работа.
Со Деловникот за работа на Извршниот одбор се
уредува начинот на свикување на седниците, начинот
на испраќање на материјали за седниците, времето на
испраќање на материјалите, начинот на водење на седниците, начинот на донесување на одлуки, редоследот
на добивање збор на членовите на Извршниот одбор,
чување на дигнитетот на Извршниот одбор и на членовите на Извршниот одбор, почитување на предвиденото време за дискусија, чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на поединечни органи при предлагање и донесување на одлуки, начинот на обезбедување соработка на Извршниот одбор со Собранието и со Претседателот на Комората и начинот на извршување на одлуките на Извршниот одбор, како и други прашања поврзани со работата на Извршниот одбор.
Членовите на Извршниот одбор учествуваат во работата на комисиите и одборите како координатори,
без право на глас.“
Член 23-б
Одлуките и заклучоците од седниците на Извршниот одбор, најдоцна 8 дена од денот на нивното донесување, се доставуваат до Претседателот на Собранието,
до одборите и до Надзорниот одбор.“
Член 31
Насловот : „3. Претседател на Комората“ се менува
и гласи: „3. Претседател и заменик претседател на Комората“.
Член 32
Членот 24 се менува и гласи:
„Претседателот на Комората ги врши следниве работи:
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1. ја претставува и застапува Комората и раководи
со нејзината работа согласно овој Статут и законите,
2. ги потпишува сите одлуки и акти на Комората,
3. ги потпишува сите документи од материјално и
финансиско работење на Комората заедно со Заменикот на Претседател на Комората,
4. се грижи за спроведување и извршување на одлуките донесени на седница на Собранието и бара редовни информации од Извршниот одбор,
5. се грижи одлуките и другите акти што ги носи
Собранието да бидат засновани на закон, овој Статут и
другите акти на Комората,
6. ја координира работата на Комората преку координација на работата на Извршниот одбор со другите органи и тела, комисиите и одборите на лекарите на
Комората,
7. поднесува писмен извештаи пред Собранието, за
својата работа и за работата на органите и телата на
Комората на крајот од годината,
8. се грижи за остварување на соработка со другите
комори, здруженија, институции, органи и организации
од областа на здравството,
9. ги потпишува меморандумите, спогодбите и договорите што ги склучува Комората,
10. донесува правни акти и склучува правни дела,
чија вредност не надминува 3.000,00 (три илјади) евра
денарска противвредност и останати правни дела и
правни акти чија вредност надминува 3.000,00 (три илјади) евра во денарска противвредност согласно одредбите на член 21 став 1 алинеја 25 и член 28 став 2
алинеја 15,
11. поднесува писмен извештај до Министерството
за здравство за спроведувањето на јавните овластувања,
12. одржува редовни контакти со државните органи
и институции, поради остварување на целите и задачите на Комората,
13. му предлага на Собранието избор и разрешување на членови на Извршниот одбор,
14. му предлага на Собранието избор и разрешување на претседатели на постојаните комисии,
15. именува и разрешува секретар на Комората, кој
може да биде и лекар,
16. предлага тројца потпретседатели на Комората,
17. во консултација со Извршниот одбор донесува
одлуки за материјалното-финансиско работење на Комората,
18. му предлага на Извршниот одбор кандидати за
избор и разрешување на главен и одговорен уредник и
уредувачки одбор на информаторот на Комората,
19. формира повремени работни тела (комисии, одбори и сл.),
20. ја организира и управува со работата на стручната служба на Комората, и
21. врши и други работи утврдени со овој Статутот
или со други акти на Комората.
Претседателот во односите со Собранието има право определен акт кој смета дека Собранието го носи
спротивно на Уставот на Р. Македонија, определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на
сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.
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При одлучувањето за акт кој има содржина или сила како актот од став 2 на овој член, Претседателот на
Комората како делегат на Собранието има право да не
се изјасни за актот и да достави свое издвоено писмено
мислење за причините зошто не се изјаснува за актот.
Доколку во повторена постапка Собранието повторно го донесе актот од ставот 2 на овој член, Претседателот има право да ги преземе сите законски мерки
за понатамошно преиспитување на актот пред надлежните органи на државната управа.
Претседателот во односите со Извршниот одбор
има право определен акт кој смета дека Извршниот одбор го носи спротивно на Уставот на Р. Македонија,
определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.
При одлучувањето за акт кој има содржина или сила како актот од став 5 на овој член, Претседателот на
Комората како член на Извршниот одбор има право да
не се изјасни за актот и да достави свое издвоено
писмено мислење за причините зошто не се изјаснува
за актот.
Доколку во повторена постапка Извршниот одбор
повторно го донесе актот од ставот 5 на овој член,
Претседателот има право за актот да бара да се произнесе Собранието на Комората, а доколку Собранието
го потврди актот, понатаму има право да ги преземе
сите законски мерки за понатамошно преиспитување
на актот пред надлежните органи на државната управа.
Доколку Собранието не го потврди актот од ставот 5
на овој член, се смета како актот да не бил донесен.
Одредбите од ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член,
не се однесуваат на Статутот на Комората и негови измени и дополнувања.
Постапката предвидена во ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7
на овој член се регулира со Деловник за работа на Собранието на Комората и со Деловник за работа на Извршниот одбор на Комората.“
Член 33
Членот 24-а се менува и гласи:
„Претседателот на Комората го избира Собранието
на Комората од редот на членовите на Комората.
За претседател на комората може да се избере само
лице кое е здравствен работник вработен во установа.
Мандатот на Претседателот на Комората изнесува најмногу четири години,
Овластени предлагачи на кандидат за Претседател
на Комората може да бидат:
- најмалку три одбори,
- најмалку 20 (дваесет) делегати на новиот собраниски состав после верификација на нивните мандати.
Предложениот кандидат за претседател предлага
заменик на претседателот на Комората. Мандатот на
заменик на Претседателот на Комората изнесува најмногу четири години.
Предлогот за кандидат на претседател заедно со заменик на претседателот кога овластен предлагач се одборите, заедно со записниците од седниците на одборите, мора да содржи образложение за квалитетот на
кандидатот кој го предлагаат.
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Кандидатот за претседател и кандидатот за заменик
на претседателот на Комората треба да биде познат
стручњак од областа на медицината, да ужива углед во
членството на Комората, како и да има способност да
воспоставува соработки со институциите на државата
кои имаат ингеренции во работата на медицината, другите стручни здруженија и комори, и способност за
воспоставување на меѓународна соработка на Комората.
При предлагање на заменик на претседателот се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во РМ кои бројат 20% од население на РМ, освен во случај кога Претседателот е
припадник на заедниците кои бројат 20% од населението на РМ.
Овластените предлагачи од став 3 на овој член, своите предлози за претседател на Комората и заменик на
претседателот ги доставуваат најдоцна 10 (десет) дена
по одржувањето на конститутивно - изборната седница
и верификацијата на мандатите на делегатите на Собранието, во архивата на Стручната служба на Комората, а адресирани до Централната изборната комисија.
Централната изборната комисија со свој акт утврдува кои кандидати се предложени според пропишаните
статутарни процедури и кои кандидати се прифатени
како предлози за претседател и заменик на претседателот на Комората.
Актите од ставот 10 на овој член, како и сите други
акти на Централната изборната комисија, се конечни и
заинтересираните лица немаат право на правен лек
против истите.
Кандидатите за претседател и заменик на претседателот имаат обврска да поднесат пишана програма во
која ќе ги изнесат своите ставови и активноста за решавање на проблемите во ингеренција на Комората, како
и изјава за прифаќање на кандидатурата за претседател
и заменик претседател, заедно со предлогот, и во рокот
од став 8 на овој член.
Кандидатите, во време од десет минути може да ја
изнесат својата програма и на изборната седница на
Собранието.
За Претседателот и заменик на претседателот на
Комората се гласа во пакет, а ќе бидат избрани доколку
за нив се изјасни мнозинство гласови од вкупниот број
делегати во Собранието со тајно гласање, доколку Собранието не одлучи спротивно.
Постапката за избор на претседател и заменик на
претседателот подетално се разработува со посебен акт
и со Деловникот за работа на Собранието.“
Член 34
По членот 24-а се додаваат четири нови члена 24б,24-в и 24-г, кои гласат:
„Член 24-б
Заменик на претседателот на Комората може да биде отповикан на предлог на најмалку 20 делегати на
Собранието или на предлог на Претседателот на Комората, со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.

7 март 2017

Заменик на претседателот го заменува Претседателот на Комората за време на неговото отсуство.
Претседателот, одредени права, надлежности и одговорности пренесува на заменикот на претседателот и
бара одговорност за извршување на правата и одговорностите.
Заменик на Претседателот ги потпишува сите одлуки и акти од материјално и финансиско работење.на
Комората заедно со Претседателот на Комората.
Во случај претседателот предвреме да го заврши
мандатот од која било причина, тогаш Собранието на
предлог на 20 делегати од Собранието одлучува кој
член од Извршниот одбор кој ќе ја извршува функцијата заедно со Заменик на Претседател на Комората, до
спроведување на нови избори за Претседател на Комората, и кој во рок од 90 дена ќе му предложи на Собранието да ги распише истите.
Во случај на спреченост или отсуство на Претседателот и заменик Претседателот, Претседателот го заменува еден од Потпретседателите овластен од Претседателот на Комората.
Член 24-в
Предлог за разрешување на Претседателот на Комората, до Собранието, може да поднесат најмалку 20
делегати на Собранието или најмалку три одбори на
лекари.
Претседателот на Комората може да биде отповикан со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со тајно гласање.
Член 24-г
Потпретседателите на Комората ги избира Собранието на Комората од редот на членовите на Комората
на предлог на Претседателот на Комората со јавно гласање.
Предлог за кандидати за избор на потпретседатели
на Комората дава и актуелниот Извршниот одбор на
Комората.
За потпретседатели на Комората се избрани првите
тројца кандидати кои добиле мнозинство гласови од
присутниот број на делегати на Собранието на Комората, запазувајќи го принципот на присуство на трите
сегменти за примарно, секундарно и терциерно ниво.“
Член 35
Во членот 25 ставот еден се менува и глaси:
„Судот на честа е орган на Комората кој на барање
од Обвинителот на Комората, согласно овој Статут и
актите на Комората, расправа и одлучува за одговорноста на доктори по медицина за сторена повреда од
етичка и деонтолошка и професионална гледна точка,
за повредите на Статутот и Кодексот на медицинската
етика и деонтологија и непочитување на одлуките и актите на Комората.“
Во ставот два по зборовите: „следните мерки“, се
додаваат зборовите: „кои се евидентираат во досието
на сторителот на повредата:“, алинејата три се менува
и гласи: „забрана за учество во работата на органите на
Комората,“, алинејата 5 која гласи: ,, условно одземање
на лиценца“ се брише.

Бр. 28 - Стр. 19

Член 36
Во членот 26 во ставот еден зборовите: „и Правилникот за организацијата, постапката и работата на Судот на честа“, се заменуваат со зборовите: „релевантните етички кодекси и меѓународни конвенции и Деловникот за работа на Судот на честа.“
Ставот два се менува и гласи: „Деловникот од став
1 на овој член го носи Собранието на Комората.“
Член 37
Членот 27 се менува и гласи:
„Судот на честа го сочинуваат претседател и најмалку петнаесет члена кои, на предлог на Претседателот на Комората, ги избира Собранието.
Членовите на Судот на честа се избираат од редот
на членовите на Комората кои имаат работно искуство
од најмалку пет (5) години и кои имаат углед во средината во која работат и живеат.
Во работата на Судот на честа може да учествуваат
и истакнати правници со богата во судската практика,
без право на одлучување.
Во Судот на честа не може да бидат избрани: Претседателот на Комората, членовите на Извршниот и на
Надзорниот одбор, членовите на другите тела и комисии, како и вработените во Стручната служба на Комората.
Судија на Судот на честа не може да ја врши судиската должност:
1) ако самиот е странка, законски застапник или
полномошник на странка, ако со странката е во однос
на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник
или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или
вештак,
2) ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката,
3) ако странката, законскиот застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права
линија до кој и да е степен, а во странична линија до
четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен
другар или роднина по сватовство до втор степен, без
оглед дали бракот престанал или не,
4) ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител
или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник,
5) ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и
6) ако постојат други околности што ја доведуваат
во сомневање неговата непристрасност.
Останатите одредби поврзани со иземањето на судиите на Судот на честа се уредуваат со актот од член
28 став 1 на овој Статут.“
Член 38
Членот 28 се менува и гласи:
„Судот на честа суди во судски совети.
Судот на честа е организиран во Првостепен судски
совет, составен од три члена и Второстепен судски совет, составен од пет члена.
Претседателот на Судот на честа претседава со
Второстепениот судски совет и истиот не може да се
јави како член на Првостепен судски совет.
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Судот на честа во Второстепен судски совет одлучува по повод жалба од одлуката од Судот на честа од
прв степен.
Одлуките на Судот на честа во Второстепениот
судски совет се конечни.
Претседателот на Судот на честа на почетокот на
годината утврдува состав на судските совети од ставот
2 на овој член на кој состав Собранието на Комората
дава согласност.
Судот на честа е одговорен за својата работа пред
Собранието и му поднесува годишен извештај за својата работа.“
Член 39
Член 29 се брише.
Член 40
По членот 29 се додана нов наслов кој гласи: „Обвинител на Комората и бранители“.
Член 41
По членот 30 се додава нов член 30-а кој гласи:
„Член 30-а
Во случај на повреда на Кодексот на медицинската
етика и деонтологија, обвинителот има право и должност да поведе постапка пред Судот на честа против
член на Комората.“
Член 42
Во членот 31 во ставот еден зборовите: „Комората,
Министерството за здравство, Македонското лекарско
друштво, директорот на јавна здравствена организација, по претходно мислење од стручниот колегиум,
работодавачот во приватна здравствена организација
или ординација на лекар кој врши дејност со личен
труд, Фондот за здравствено осигурување, оштетениот
и јавниот обвинител, секој член на Комората и општинскиот одбор на Комората“, се заменуваат со зборовите: „органите на Комората, одборите на Комората,
Министерството за здравство, релевантните лекарски
друштва и здруженија, директор на јавна здравствена
установа по претходно мислење од Стручниот колегиум, работодавачот во приватна здравствена установа,
Фондот за здравствено осигурување, оштетениот и обвинителот.“
Член 43
Членот 32 се менува и гласи:
„Собранието на Комората избира обвинител на Комората од редот на членовите на Комората, најмногу во
два последователни мандати со можност за реизбор по
пауза од еден мандатен период.
Обвинителот има двајца заменици кои ги избира
Собранието на предлог на Обвинителот, најмногу во
два последователни мандати со можност за реизбор по
пауза од еден мандатен период.
Обвинителот или негов заменик не може да ја врши
обвинителската должност:

1. ако самиот е странка, законски застапник или
полномошник на странка, ако со странката е во однос
на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник
или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или
вештак,
2. ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката,
3. ако странката или законскиот застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права
линија до кој и да е степен, а во странична линија до
четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен
другар или роднина по сватовство до втор степен, без
оглед дали бракот престанал или не,
4. ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител
или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник,
5. ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган, и
6. ако постојат други околности што ја доведуваат
во сомневање неговата непристрасност.
Останатите одредби поврзани со изземањето на обвинителот или негов заменик се уредуваат со актот од
член 49 на Статутот.“
Член 44
Членот 33 се менува и гласи:
„Собранието избира 10 (десет) бранители на Комората од редовите на членовите на Комората.
Бранители на Комората ги бранат интересите на тужениот член на Комората во постапка пред Судот на
честа.
Интересите на тужениот доктор пред Судот на
честа, во кој било степен, може да ги брани и самиот
обвинет, еден или повеќе од бранителите на Комората
или адвокат ангажиран од тужениот.“
Член 45
Во членот 34 ставот два се брише.
Член 46
Членот 35 се менува и гласи: „Организацијата и
другите прашања во врска со работата на Обвинителот
на Комората, неговите заменици и бранителите, се уредуваат со акт донесен од Собранието.“
Член 47
Членот 37 се менува и гласи:
„Член 37
Надзорниот одбор има пет члена кои се избираат од
членовите на Комората, со мнозинство гласови од
вкупниот број делегати во Собранието на Комората.
Членовите на Надзорниот одбор се избираат за период од четири години и може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш, едно по друго.
Член на Надзорен одбор може да биде разрешен на
барање до најмалку 20 делегати на Собранието или на
барање на Претседателот на Комората, со мнозинство
гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со
јавно гласање.
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Претседателот на Надзорниот одбор се избира од
редот на членовите на Надзорниот одбор, на првата
конститутивна седница на Надзорниот одбор, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Надзорниот одбор, со јавно гласање.
Член на Надзорен одбор не може истовремено да
биде и член на Извршен одбор, Судот на честа или на
други постојани органи и тела на Комората.
Надзорниот одбор е одговорен за својата работа
пред Собранието и му поднесува извештај по потреба,
а најмалку еднаш годишно.
Начинот на работата на Надзорниот одбор се утврдува со Деловник за работа.“
Член 48
Во членот 38 од Статутот на ЛКМ во ставот 2 зборот: „Тетово“ се менува и гласи: „Тетово 1 и Тетово 2“.
Член 49
Членот 39 се менува и гласи:
„Во Скопје се формираат следните Одбори на лекарите на Комората : Центар 1 (за лекари вработени во
Клиники на хируршки гранки на медицината), Центар
2 (за лекарите вработени во Клиниките од интерни
гранки на медицината), Центар 3 (за лекарите вработени во Институти на Медицински факултет, Институт за
јавно здравје, Институт за трансфузиологија, Министерство за здравство, Агенција за храна и ветеринарство, Министерство за здравство - Проектна единица за
координација, Агенција за остварување на правата на
етничките заедници, стручната служба на СЗО, ДСЗИ
Медицински факултет, Влада на РМ и МАНУ), Центар
4 (за лекарите вработени во Здравствен дом - Скопје)
Центар 5 (за лекари вработени во ГОБ Св. Наум
Охридски и Институт за белодробни заболувања кај
деца), Центар 6 (лекари вработени во Здравствен дом
на Железничар, Студентска поликлиника, Републички
завод за медицинска рехабилитација, Центар за јавно
здравје - Скопје, Завод за слух, говор и глас, Црвен
крст на град Скопје, ДСМУ Панче Караѓозов, ДСУ Марија Склодовска Кири, ДСУ Димитар Влахов, Агенција
за цивилно воздухопловство, Министерство за внатрешни работи, Факултет за физичка култура, ЈПАУ
ТАВ Аеродром, АД Алкалоид, Фонд за здравствено
осигурување, сите веледрогерии и градинки, доктори
пензионери и невработени од Скопје);
Карпош 1 (за лекари вработени во ГОБ 8 Септември, Воено медицински центар, ПЕТ Центар, ГШ на
АРМ и сите ВП). Карпош 2 (за лекари вработени во
Здравствен дом - Поликлиники Букуреш и Ѓорче Петров, амбуланти Карпош, ИМП и домашна посета, лекарски комисии при ФЗОМ, лекарски комисии за ОРС
при ПИОМ и Завод за ментално здравје на деца и младинци – Младост,). Карпош 3(за лекари вработени во
Болница за нервни душевни болести Бардовци и Геријатриски завод 13 Ноември);
Чаир 1 (Институт за медицина на труд и Здравствена станица „ Железара“, Специјална болница за гинекологија и акушерство, Завод за рехабилитација на деца,
Средно медицинско училиште Зефљуш Марку и КП
Идризово);
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Одбор на приватни лекари од Приватни болници
(лекари вработени во Аџибаден Сиситина, Филип
Втори, Ре Медика, Санте Плус, СБ Катлановска бања,
СБ Дијамед, Дијамед Македонија, Њуборн клиник);
Одбор на приватни лекари од Центар (Општина
Центар), Одбор на приватни лекари од Карпош (Општина Карпош, Општина Сарај и Општина Ѓорче Петров), Одбор на приватни лекари од Кисела Вода (Општина Аеродром, Општина Кисела Вода, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Зелениково)
Одбор на приватни лекари од Чаир (Општина Чаир,
Општина Бутел, Општина Шуто Оризари, Општина
Чучер Сандево), Одбор на приватни лекари од Гази Баба (Општина Гази Баба, Општина Илинден, Општина
Петровец и Општина Арачиново).“
Член 50
Во членот 40 ставот два се менува и гласи:
„Одборите свикуваат Собир на лекарите на своето
подрачје најмалку три пати годишно информирајќи за
сите активности на Комората.
По ставот еден се додава нов став два кој гласи:
"Одборите поднесуваат годишен извештај за својата
работа во присуство на претставници од Лекарската
комора на Македонија.“
Ставот два станува став три.
Член 51
Членот 41 се менува и гласи:
„Одборите ги сочинуваат:
- претседател,
- двајца заменици претседатели и
- два члена.
При изборот на членовите на одборите на Комората
задолжително се води сметка да се запази принципот
на присуство на докторите од сите сегменти на здравствена заштита во одборот.
Во одборите каде има над 100 доктори на медицина, се избира и делегат при што се води сметка за
соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците кои бројат 20% од вкупниот број на населението на РМ.
Членовите на одборите лекарите ги избираат на
непосредни и тајни избори.
Кандидатите за членови на одбори на лекари, ги
предлагаат лекарите од подрачјето на одборот на Собир на лекарите.
Кандидат за член на одбор на Комората може да биде секој член на Комората чија кандидатура ќе ја поддржи мнозинството од присутните членови на Собирот
на лекарите.
Секој член на Комората од подрачјето на одборот,
кој обезбедил поддршка на 10 членови на Комората од
истото подрачје, може и самиот да се кандидира за
член на општински одбор.
По одржаното гласање, за претседател на одборот е
избран кандидатот кој добил најмногу гласови од избраните пет кандидати за членови во Одборот, и истовремено станува делегат во Собранието на Лекарската
комора на Македонија .
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За заменик претседател и членови на одборот се избрани кандидатите кои ќе добијат најмногу гласови меѓу предложените кандидати.“

Комисиите за својата работа се одговорни пред
Претседателот на Комората, заменикот на претседателот на Комората, Извршниот одбор и Собранието.

Член 52
Членот 42 се менува и гласи: „Одборите се финансираат со дел од членарината на Комората, определен
со одлука на Собранието.
За своите потреби Одборите можат да обезбедуваат
средства и од други извори.“

Член 43-б
Претседателите на постојаните комисии поднесуваат предлог - план за активности за секој тримесечен период до Извршниот одбор и до Претседателот на Комората.
Претседателите на постојаните комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до Извршниот
одбор и до Претседателот на Комората и тоа за секој
изминат тримесечен период, додека на крајот на секоја
година од својот мандат поднесуваат извештај до Собранието на Комората.
Извршниот одбор, односно Претседателот на Комората, поднесените предлог-планови за активности, како
и извештаи за работата на комисиите, ги разгледуваат
и по истите се произнесуваат.
Претседателите на повремените комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до органот кој
ги формирал и тоа најдоцна 8 (осум) дена по истекот
на рокот за завршување на задачата за која се формирани.
Органот кој ги формирал повремените комисии,
поднесените извештаи за работата на комисиите, ги
разгледува и по истите се произнесува.

Член 53
Член 43 се менува и гласи:
„Комората има постојани комисии, како помошни
работни тела на Комората што се формирани согласно
со овој Статут или со одлука на Собранието.
Комората има повремени комисии, како помошни
работни тела на Комората, коишто се формирани со
одлука на Извршниот одбор или Претседателот на Комората. Комисиите за прашања од својата работа заземаат ставови и мислења, даваат предлози и препораки
и донесуваат одлуки и заклучоци.“
Член 54
По членот 43 се додаваат три нови членови 43- а,
43-б и 43-в кои гласат:
„Член 43-а
Претседателот на постојаните комисии се предлага
од редот на членовите на Комората.
Членовите на постојаните комисии се предлагаат од
членството на Комората, а ги избира Извршниот одбор
на Комората, на предлог на Претседателот на Комората, со мандат од четири години. Претседател или
член на една постојана комисија не може да биде претседател или член во друга постојана комисија.
Повремените комисии се формираат од Извршниот
одбор за извршување на одделни задачи на Комората и
со одлуката за формирање се определува составот, задачите и овластувањето на истите. Со завршувањето на
задачите престанува постоењето на повремената комисија.
Комисиите од став 1 на овој член може да формираат свои работни групи.
По одредени прашања комисиите соработуваат меѓу себе и работат под координација на Извршниот одбор.
Составот, надлежностите и начинот на работата на
постојаните комисии се регулираат со посебни деловници за секоја комисија одделно.
Деловникот од став 6 на овој член за секоја комисија одделно го носи Собранието на Комората.
Начинот на работата на повремените комисии и работните тела, се регулираат со деловник за работа кој
го носи Извршниот одбор на Комората.
Актите поврзани со изборите на органите на Комората и одборите на лекари како и деловникот за работа на Изборната комисија на Комората, ги носи Собранието на Комората и за нив не се применуваат одредбите од став 7 и 8 на овој член.

Член 43-в
Информација за донесените ставови, мислења,
предлози, препораки, одлуки и заклучоци од одржаните седници на комисиите се доставуваат до Извршниот
одбор и до Претседателот на Комората, најдоцна 8
(осум) дена од нивното усвојување.
Одредбата од став 1 не се применува на работењето
на Централната изборна комисија.“
Член 55
Членот 44 се менува и гласи:
„Комората ги има следните постојани Комисии:
1. Комисија за стручно-медицински прашања составена од пет (5) члена,
2. Комисија за етички и правни прашања составена
од седум (7) члена,
3. Комисија за економски и социјални прашања составена од пет (5) члена,
4. Комисија за приватно здравство составена од пет
(5) члена,
5. Централна изборна комисија на Лекарската Комора на Македонија составена од пет (5) члена,
6. Комисија за доделување награди за постигнување
во областа на здравството "Св. Наум Охридски" составена од пет (5) члена,
7. Комисија за следење на промените во здравствениот систем составена од пет (5) члена,
8. Комисија за информативно - пропагандна и издавачка дејност, составена од пет (5) члена ,
9. Комисија за рурален развој составена од пет (5)
членови,
10. Комисија за стручен надзор составена од пет (5)
членови,
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11. Комисија за спортски активности составена од
пет (5) членови,
12. Комисија за прашања на специјализанти и млади доктори составена од пет (5) членови,
13. Комисија за управување со Фондот за взаемна
помош, составена од три (3) члена.
Делокругот на работа на комисиите се уредува со
Деловникот за работа на Комисиите.“
Член 56
Членот 45 се брише.
Член 57
Членот 46 се брише.
Член 58
Членот 47 се брише.
Член 59
Членот 47-а се брише.
Член 60
Во членот 47-б зборовите: „Републичка изборна комисија“, се заменуваат со зборовите: „Централна изборна комисија“.
Член 61
Членот 47-в се брише.
Член 62
Членот 47-д се брише.
Член 63
Членот 48 се брише.
Член 64
Членот 49 се менува и гласи:
„Акти на Комората се:
1. Статут на Комората,
2. Кодекс на медицинска етика и деонтологија,
3. Правилник за избори и отповикување на членови
на одборите на лекари, делегати на Собранието, Претседател на Комората и другите органи на Комората,
4. Деловник за работа на Собранието,
5. Деловник за работа на Извршниот одбор,
6. Деловник за работата на Надзорниот одбор,
7. Деловник за работа на Судот на честа,
8. Деловник за работа на Обвинителот на Комората;
9. Деловник за работа на бранителите на Комората,
10. Правилник за формата, содржината и начинот
на водењето на Регистарот на доктори по медицина,
11. Правилник за поблиските критериумите што
треба Правилник за поблиските критериуми што треба
да ги исполнуваат здравствените установи и докторите
под чиј надзор се спроведува пробната работа,
12. Правилник за составот на испитната комисија,
начинот на полагање на стручниот испит, начинот на
проверка на стекнати знаења и вештини и образецот на
уверението за положен стручен испит на здравствените
работници со високо образование од областа на медицината,

13. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и
формата и содржината на образецот на лиценцата за
работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината,
14. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците,
15. Правилник за облиците и критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на
спроведувачи на КСУ и бодовите стекнати со КСУ во
периодот на важење на лиценцата,
16. Правилник за вршење стручен надзор над стручната работа на здравствените установи и здравствените
работници,
17. Правилник за финансиско работење, организација и начинот на водењето на сметководството и на
други материјално - финансиски прашања на Комората,
18. Правилник за организација и работа на Стручната служба на Комората,
19. Правилник за систематизација на работните
места и опис на работните задачи на вработените во
Стручната служба на Комората,
20. Правилник за плата, надоместоци на плата, наградување и санкционирање на Стручната служба на
Комората,
21. Правилник за референтни заштитни (минимални) цени на услугите на здравствени установи во Р.
Македонија,
22. Правилник за доделување награди,
23. Деловник за работата на Комисијата за етички и
правни прашања,
24. Деловник за работата на Комисијата за Лекарска
етика и деонтологија,
25. Деловник за работа на Комисијата за економски
прашања,
26. Деловник за работа на Комисијата за следење
промени во здравствен систем,
27. Деловник за работа на Централната изборна комисија на Лекарската комора на Македонија,
28. Деловник за работа на Комисијата за приватно
здравство,
29. Деловник за работа на Комисијата за информативно, пропагандна и издавачка дејност,
30. Деловник за работа на Комисијата за рурален
развој,
31. Деловник за работа на Комисијата за управување со фонд за взаемна помош, и
32. Деловник за работа на Комисија за спортски активности,
33. Деловник за работа на Комисија за прашања на
специјализанти и млади доктори,
34. други акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората.
Актите на Комората се објавуваат на интернет страницата на Комората.
Член 65
Членот 50 се менува и гласи:
„Статутот и општите акти ги подготвува Комисијата за статутарни и правни прашања.
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Работниот текст на Статутот се поставува на интернет страницата на Комората за разгледување и давање
предлози, идеи и забелешки од членовите на Комората.
Периодот за разгледување и давање предлози, идеи и
забелешки од членовите на Комората трае 30 (триесет)
дена.
Откако работниот текст на Статутот ќе се објави на
интернет страница на Комората, членовите на Комората своите предлози и забелешки ги доставуваат на емаил адреса на претседателите на своите одбори, во рокот определен од ставот 2 на овој член, кои потоа во
рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот од став 2 на
овој член, истите ги доставуваат до Комисијата за статутарни и правни прашања.
По утврдувањето на предлог – текстот, Комисијата
за статутарни и правни прашања го доставува на разгледување до Извршниот одбор на Комората.
Извршниот одбор ги предлага Статутот и општите
акти за донесување на Собранието.“
Член 66
По членот 50 се додаваат три нови члена 50-а, 50- б
и 50-в кои гласат:
„Член 50-а
Министерството за здравство дава согласност на
општите акти со кои поблиску се уредува вршењето на
јавните овластувања на Комората чиј основ за донесување е Законот за здравствена заштита и ги објавуваат
во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 50-б
Изменувањето и дополнувањето на Статутот и другите општи акти се врши во постапка, како за нивно
донесување утврдени со овој Статут.
Член 50-в
Иницијатива за изменување или дополнување на
Статутот може да даде Претседателот на Комората,
најмалку 15 делегати на Собранието на Комората или
најмалку три одбори на лекари на Комората.
Измените и дополнувањата ги изготвува Комисијата за статутарни и правни прашања и ги доставува до
Извршниот одбор.
Предлогот за изменување и дополнување на Статутот до Собранието на Комората го поднесува Извршниот одбор.“
Член 67
Во Членот 51 ставот два се менува и гласи:
„Стручната служба на Комората врши работи во
врска со:
1. Спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат Собранието и
органите на Комората,
2. Примената на законите и подзаконските акти што
се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи,
3. Спроведување на постапките за издавање, обновување, продолжување, одземање на лиценците за работа,

7 март 2017

4. Го води и ажурира Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на доктори по
медицина,
5. Води писмена и електронска евиденција на сите
доктори по медицина, членови на ЛКМ,
6. Стручно ги подготвува сите предлози на акти,
информации и други материјали што треба да бидат
предмет на расправа пред органите на Комората,
7. Врши други работи во врска со работата на Комората.“
Член 68
Во членот 52 во ставот еден по зборовите: „со посебен акт“ зборовите: „Правилник за организацијата и
систематизацијата на работите и задачите на работните
места на Стручната служба на Комората“ се заменуваат
со зборовите: „за организација и систематизација на
работните места и опис на работните задачи на Стручната служба на Коморатa, при што се води сметка за
соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците“.
Во ставот два зборовите: „Колективниот договор“
се бришат.
По ставот два се додава нов став три кој гласи: „Извршниот одбор донесува правилник за плата, надоместоци на плата, наградување и санкционирање на
Стручната служба на Комората.“
Член 69
Членот 53 се брише.
Член 70
Членот 54 се менува и гласи:
„Комората остварува приходи од:
1. членарини што ги плаќаат нејзините членови,
2. средства по план/програма за вршење на надзор
над стручната работа од буџетот на Министерството за
здравство,
3. надоместок за услуги што ги врши Комората,
4. приходи од акредитирани и организирани конгреси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, советувања и сл.,
5. приходи од издавачка дејност,
6. од прилози и подароци,
7. донации,
8. од други извори.
Висината на членарината на годишно ниво, со одлука, ја определува Собранието на Комората.
Цените на услугите кои ги врши Комората, се определуваат со посебен акт на Собранието на Комората,
на кој согласност дава министерот за здравство.“
Член 71
По членот 54 се додаваат три нови членови 54-а,
54-б и 54-в кои гласат:
„Член 54-а
Финансиското - материјалното работење на Комората се врши врз основа на финансискиот план којшто
го донесува Собранието на Комората.

7 март 2017

Бр. 28 - Стр. 25

Финансиско - материјалното работење се извршува
преку денарска и девизна жиро - сметка на Комората.
Член 54-б
Комората има свој имот и приходи и нив може да
ги стекнува во согласност со законските прописи.
Имотот припаѓа на сите членови на Комората кои
континуирано плаќале членарина во лиценцниот период.
Имотот го сочинува:
1. Недвижен имот,
2. инвентар и друг подвижен имот,
3. имотни права,
4. хартии од вредност,
5. парични средства,
6. друго.
Со средствата и имотот Комората располага самостојно, во согласност со законите, другите прописи,
Статутот и другите акти на Комората.
Член 54-в
Средствата добиени од уплата на членарините се
користат за:
1. Остварување на право на сопственост на Комората над недвижен и подвижен имот,
2. Тековно одржување на имотот сопственост на
Комората,
3. Исплата на даноци, придонеси и други јавни давачки,
4. Исплата на плати и надоместоци за вработените
и привремено ангажирани лица за работата на Комората,
5. Надоместоци на трошоци направени од вработени или ангажирани лица, односно од членови на Комората кои оправдано делувале во нејзин интерес,
6. Надоместоци за тековни трошоци за организирање на седници, собири, состаноци на органите на Комората.“
Член 72
Членот 55 се брише.
Член 73
Членот 56 се брише.
Член 74
По членот 56 се додава нов оддел „ВРШЕЊЕ НА
ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА“, и пет нови члена 56-а,
56-б, 56-в,56-г, 56-д, кои гласат:
„ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА
Член 56-a
Јавни овластувања кои согласно Законот за здравствена заштита ѝ се доверени на Комората од страна на
Министерството за здравство се:
- издавање, обновување, продолжување и одземање
на лиценци за работа,
- водење регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци,

- вршење стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници,
- определување едукатори, ментори и здравствени
установи под чиј надзор се спроведува пробната работа
на доктори по медицина, и
- донесување општи акти согласно закон, а со согласност на министерот за здравство.
Член 56-б
Комората издава, обновува и продолжува лиценца
за работа врз основа на писмено барање поднесено од
докторот по медицина кој ги исполнува условите утврдени во Законот за здравствената заштита.
Комората води Регистар на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци за работа за доктори
на медицина кои вршат лекарска дејност.
Комората може, по потреба, да воведи и други евиденции согласно Законот и со овој Статут.
Сигурноста и тајноста на податоците се гарантира
согласно со прописите за заштита на лични податоци.
Условите, начинот на запис, формата, содржината и
водењето на Регистрите се пропишани со акт на Комората, на кој министерот за здравство дава согласност.
Член 56-в
Комората врши надзор над стручната работа на
здравствените установи и другите установи кои вршат
здравствена дејност и на здравствените работници и
соработници согласно Законот за здравствена заштита,
поради контрола над стручната работа на здравствените работници и здравствените установи, спроведување
на стручните упатства, оценка на стручната работа, како и проценка на условите и начинот на укажување на
здравствената заштита.
По завршување на надзорот над стручната работа
се подготвува и доставува извештај за надзорот до Министерот за здравство и до установата во која е извршен надзорот.
Член 56-г
Комората определува едукатори и ментори и здравствени установи под чиј надзор се спроведува пробната
работа на доктори по медицина.
По завршувањето на пробната работа, докторот на
медицина полага стручен испит пред испитна комисија
што ја формира Комората.
Член 56-д
Комората во рамки на своето работење, а со цел
вршење на јавните овластувања доверени со Законот за
здравствена заштита, донесува општи акти согласно со
закон, а со согласност на министерот за здравство.
Општите акти од ставот 1 на овој член се носат согласно одредбите на глава VIII од овој Статут.“
Член 75
Членот 57 се менува и гласи: „Комората соработува со државните органи, институции, други комори и
релевантни стручни здруженија и други организации и
асоцијации за работи од заеднички интерес.“
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Член 76
Во членот 58 по ставот еден се додава нов став два
кој гласи: „Комората може да биде членка на меѓународни лекарски асоцијации“, ставот два станува став
три.
Член 77
Членот 59 се менува и гласи:
„Член 59
Комората обезбедува јавност во своето работење
преку:
1. Јавност на седниците на органите на Комората,
освен кога тоа е определено поинаку со Статутот и
други акти на Комората,
2. Информирање на членовите на Комората на состаноци,
3. Информирање на јавноста за својата работа преку средствата за јавно информирање, преку соопштенија, преку гласилото и web - страницата на Комората,
4. Соработка со средствата за јавно информирање и
одржување конференции за медиумите, преку други
средства и начини.“
Член 78
Членот 60 се менува и гласи: „Претседателот на Комората и од него овластени лица може да даваат податоци и информации во врска со работата на Комората и
нејзините органи и се одговорни за нивната вистинитост и точност.
Лицата од претходниот став не смеат да даваат податоци и информации кои според актите на Комората
претставуваат деловна тајна или со кои би биле нарушени интересите или угледот на членовите на Комората.“
Член 79
Во членот 61 се додава нов став два кој гласи: „Сите членови на Комората кои се избрани во органите на
Комората се должни да пополнат образец и да го достават до Комисијата за верификување на факти со што би
се отстранил сомнежот за влијание на одредени служби
и структури во системот, односно тие членови би останале само како стручњаци во органите на Комората за
што би потпишале посебна изјава.“
Член 80
По членот 61 се додава нова глава XIII која гласи:
„Гласило на Комората“ и се додаваат два нови члена
61–а и 61-б кои гласат:
„Гласило на Комората
„Член 61 –а
Комората издава свое информативно стручно списание, што излегува по потреба, а најмалку периодично
на четири месеци, преку кое се обезбедува навремено
информирање на своите членови и пошироката јавност,
за одлуките, заклучоците, ставовите, предлозите и мислењата усвоени на седниците на органите и телата, извештаите усвоени од Собранието, за организираните

акредитирани и други стручни предавања како и за
други актуелности што се од интерес на доктори по
медицина. Списанието има и стручен дел каде доктори
по медицина може да ги објавуваат своите стручни искуства.
Гласилото, информаторот бесплатно го добиваат
сите членови на Комората, а истите се објавуваат на
интернет страницата на Комората.
Гласилото има главен и одговорен уредник и уредувачки одбор. Уредувачкиот одбор е составен од еминентни стручњаци од РМ (70%) и од други држави
(30%).
Главниот и одговорен уредник и Уредувачкиот одбор, за својата работа одговараат пред Извршниот одбор, пред Претседателот на Комората и пред Собранието на Комората.
Член 61-б
Комората има своја интернет страница за презентација на Интернет преку која членовите на Комората и
јавноста можат да се информираат за нејзините активности, работа, структура и организација, органи и тела,
за организираните акредитирани и други стручни предавања и сл.
Комората во соработка со Министерството за
здравство на РМ, Фондот за здравствено осигурување
на РМ, други институции или самостојно издава материјали за промотивни кампањи, промоција и превенција на здравјето на населението.“
Член 81
Членот 63 се брише.
Член 82
Членот 64 се брише.
Член 83
Започнатите постапки пред денот на влегување во
сила на овој Статут ќе продолжат да се водат согласно
одредбите од Статутот кој важел до денот на донесување на овој Статут.
Член 84
Претседателот на Комората, членовите на органите,
телата, комисиите на Комората продолжуваат да ја вршат својата функција се до истекот на нивниот мандат.
Член 85
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото
донесување, а ќе се применува по уписот во Централниот регистар на Република Македонија и објава во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-3969/6
23 февруари 2017 година
Скопје
Статутарна комисија
Претседател,
д-р Идриз Орана, с.р.

Собрание на Лекарска
комора на Македонија
За претседавач,
д-р Слободан Дончевски, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
463.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член
2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.
79/09), Одлука за воспоставување на меѓуопштинска
соработка на општина Чучер Сандево бр.08-422/11 од
11.4.02016 година и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Бутел бр.08-538/2 од
26.4.02016 година, се склучува следниот
ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Склучен на ден 28.2.2017 година, помеѓу:
1. Општина Бутел, претставувана од Градоначалникот Петре Латиновски од една страна како давател на
услугата (во понатамошниот текст на договорот давател) и
2. Општина Чучер Сандево, претставувана од Градоначалникот Јован Пејковски од друга страна како корисник на услугата (во понатамошниот текст на договорот корисник).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорени општини за вршење на услуга во областа на внатрешната ревизија, односно процена на усогласеноста на работењето на општината во согласност со законите, подзаконските , интерните акти и договори, темелна процена на
функционирањето на системот за внатрешна контрола
од страна на општина Бутел во корист на општина Чучер Сандево.
Член 2
Двете договорени страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува внатрешниот ревизор во општина Бутел да ги извршува и во име и за
сметка на општина Чучер Сандево.
Вредност на договорот
Член 3
Договорените страни се согласни надоместокот за
извршената услуга да изнесува 15.000,00 денари месечно кои општина Чучер Сандево како корисник на
услугата ќе ги исплаќа на сметка на општина Бутел како давател на услугата.
Рок, место и начин на извршување
Член 4
Извршувањето на услугата ќе се врши по потпишувањето на договорот во период од 2 (две) години.
Извршувањето на услугите мора да бидат во рамките на законските прописи, професионално, ефикасно,
уредно, навремено.

Член 5
Со овој договор внатрешниот ревизор вработен
во општина Бутел за извршување на работите што се
предмет на овој договор во општина Чучер Сандево
ќе ги користи опремата и објектите на двете општини.
Права и обврски на договорените страни
Член 6
Внатрешниот ревизор за својата работа во општина
Чучер Сандево непосредно му одговара на Градоначалникот на општина Чучер Сандево.
Член 7
Општина Чучер Сандево како корисник на услугата
се обврзува навремено да ја достави документацијата
за извршување на внатрешната ревизија.
Корисникот на услугата има право во секое време
да се информира и да изврши увид во документацијата
со која се води целокупната постапка.
Преодни и завршни одредби
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорените страни, по претходно известување на една од сртаните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 9
Измени и дополнувања на одредбите на овој договор ќе се вршат со Анекс кон овој договор.
Член 10
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорените страни, доколку спорот не се реши спогодбено, ќе се решава пред надлежниот суд Скопје 2.
Член 11
Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 (два) се за давателот на услугата, 2 (два)
за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во
„Службен весник на РМ“ и 1 (еден) за Министерството
за локална самоуправа.
Член 12
Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорени страни.
Бр. 09-222/2
28 февруари 2017 година
Скопје

Бр. 03-236/2
28 февруари 2017 година
Скопје

Општина Бутел
Градоначалник,
Петре Латиновски, с.р.

Општина Чучер-Сандево
Градоначалник,
Јован Пејковски, с.р.
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