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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

997. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБО-

ТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА 

НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА 

СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА ВО ПЕРИОДОТ  

ОД 2000 ДО 2004 ГОДИНА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за материјално обезбедување на невра-

ботените лица поради приватизацијата на претпријати-

јата со доминантна сопственост на државата во пе-

риодот од 2000 до 2004 година, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2014 година. 

   

   Бр. 07 – 794/1                              Претседател 

10 февруари 2014 година       на Република Македонија,                       

  Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗА-

ЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИ-

НАНТНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 2000 ДО 2004 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Законот за  материјално обезбедување на невра-

ботените лица поради приватизацијата на претпријати-

јата со доминантна сопственост на државата во перио-

дот од 2000 до 2004 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 87/2008),  во насловот на За-

конот зборовите: “во периодот од 2000 до 2004 година” 

се бришат. 
 

Член 2 

Во членот 1  годината „2004” се заменува со годи-

ната „2013”. 

 

Член 3 

Во членот 2 став 1 алинеја 3 годината „2004” се за-

менува со годината „2013”. 

 

Член 4 

Право на паричен надоместок, согласно со овој за-

кон, може да оствари невработено лице кое ќе поднесе 

барање до Агенцијата за вработување каде што е еви-

дентирано, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на овој закон. 
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Агенцијата за вработување правото на паричен на-

доместок од ставот 1 на овој член го утврдува врз осно-

ва на лично барање на невработеното лице. 

Правото на паричен надоместок, согласно со овој 

закон, се остварува од денот на поднесувањето на бара-

њето до Агенцијата за вработување. 

Доколку барањето не е поднесено во рокот од ста-

вот 1 на овој член надлежниот орган барањето ќе го от-

фрли како ненавремено. 

 

Член 5 

Списокот со податоци за претпријатијата во кои Ре-

публика Македонија се јавува како доминантен соп-

ственик на капиталот го обезбедува Владата на Репуб-

лика Македонија од надлежните институции и го дос-

тавува до Агенцијата за вработување, во рок од 15 дена 

од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

  

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM MATERIAL TË PERSONAVE TË 

PAPUNËSUAR PËR SHKAK TË PRIVATIZIMIT TË 

NDËRMARRJEVE ME PRONËSI DOMINUESE 

SHTETËRORE NË PERIUDHËN PREJ VITIT 2000  

DERI MË 2004 

 

Neni 1 

Në Ligjin për sigurim material të personave të 

papunësuar për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me 

pronësi dominuese të shtetit në periudhën prej vitit 2000 

deri më 2004 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër  87/2008), në titullin e Ligjit fjalët: 

“në periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2004” shlyhen. 

 

Neni 2 

Në nenin 1 viti “2004” zëvendësohet me vitin “2013”. 

 

Neni 3 

Në nenin 2 paragrafi 1 alineja 3 viti “2004” 

zëvendësohet me vitin “2013”. „2013”. 

Neni 4 

Të drejtë për kompensim me para në pajtim me këtë 

ligj mund të realizojë personi i papunësuar i cili do të 

parashtrojë kërkesë në Agjencinë për Punësim ku është i 

evidentuar, në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e 

këtij ligji. 

Agjencia për Punësim të drejtën për kompensim me 

para nga paragrafi1 të këtij neni, e përcakton në bazë të 

kërkesës personale të personit të papunësuar. 

E drejta e kompensimit me para, në pajtim me këtë ligj 

realizohet nga dita e parashtrimit të kërkesës në Agjencinë 

për Punësim. 

Nëse kërkesa nuk është parashtruar në afatin nga 

paragrafi 1 i këtij neni, organi kompetent kërkesën do ta 

hedh poshtë si të parashtruar jo në kohë. 

 
Neni 5 

Listën me të dhënat për ndërmarrjet në të cilat 

Republika e Maqedonisë paraqitet si pronar dominues i 

kapitalit, e siguron Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

nga institucionet kompetente dhe e parashtron në 

Agjencinë për Punësim, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

  

Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

998. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Уредбата за начинот на 

водење на медицинската документација бр. 41-8904/1 

од 27.11.2013 година, објавена во „Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 168/2013, направена е тех-

ничка грешка, поради што се додава 

 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Кон текстот на Уредбата се доставуваат Прилог 1, 

Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, кои се составен дел на 

Уредбата. 

 

Бр. 41-8904/2  

6 февруари 2014 година   Од Владата на Република 

Скопје Македонија 
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999. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижните  ствари  - станови:  

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
 
 

Бр. 42-705/1                                                                                                        Заменик на претседателот  
10 февруари 2014 година                                                                                                         на Владата на Република 

Скопје                                                                                       Македонија, 
                                                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 6 став (4) и (5) од Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2014 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2014 ДО 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се определуваат подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија за 

периодот од 2014 до 2018 година. 

 

Член 2 

Подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија се: 

- погранични, рурални, ридско-планински и други подрачја што заостануваат во развојот; 

- подрачјата со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон и 

- други подрачја со специфични развојни потреби утврдени со закон. 

 

Член 3 

Населените места кои се наоѓаат во пограничните, рурални, ридско-планински и други подрачја што заос-

тануваат во развојот се определени во Листа бр.1 која е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 4 

Населените места кои се наоѓаат во подрачјата со природно и културно наследство кои се заштитени со за-

кон, како и подрачјата со специфични развојни потреби утврдени со закон се определени во Листа бр.2 која е 

составен дел на оваа одлука. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-1515/1                                                                                                              Заменик на претседателот  

10 февруари 2014 година                                                                                                             на Владата на Република 

Скопје                                                                                                      Македонија, 

                                                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 1000. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

1001. 
Врз основа на член 21 став (9) од Законот за гро-

бишта и погребални услуги („Службен весник на Рe-
публика Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11 и 163/13) 
и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена 
на докази и податоци по службена должност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 79/13), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕ-
БАЛНИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДА-
ДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА  

ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето и потребната доку-
ментација, формата и содржината на образецот на доз-
волата за вршење на погребални услуги, начинот на из-
давање и одземање на дозволата, како и формата и сод-
ржината на регистарот за издадени и одземени дозволи 
за вршење на погребални услуги. 

 
Член 2 

Правното лице односно физичкото лице за добива-
ње на дозвола за вршење на погребални услуги потреб-
но е да поднесе писмено барање до Министерството за 
транспорт и врски. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на об-
разец: „Барање за издавање на дозвола за вршење на 
погребални услуги “ во А4 формат, во бела боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 
органот до кој се поднесува барањето, број и датум на 
поднесување, назив, седиште и ЕМБС на правното ли-
це односно име, презиме, живеалиште и ЕМБГ на фи-
зичкото лице, докази кои се поднесуваат, телефон за 
контакт, eлектронска пошта, име, презиме и потпис на 
подносителот на барањето.   

Формата и содржината на образецот на барањето од 
став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член  2 од овој правилник се под-
несува следната документација: 

- доказ за живеалиште, односно седиште во Репуб-
лика Македонија;  

- доказ дека е регистриран во Централниот регистар 
на Република Македонија за вршење на дејност на пог-
ребални и придружни активности;  

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или 
постапка за ликвидација;  

- доказ дека одговорното лице или член на органот 
на управување на правното лице, односно физичкото  
лице не е правосилно осудено за кривично дело во јав-
ните финансии, платниот промет и стопанството или 
кривични дела против работните односи, додека траат 
последиците од пресудата; 

- доказ дека не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење професија, дејност или должност во 
траење од една или повеќе години;  

- доказ дека финансиски е способно, односно своите се-
гашни и идни обврски, под нормални услови за работење да 
може да ги исполнува во период од 12 месеца што се дока-
жува со документ за економска и финансиска способност из-
даден од Централниот регистар на Република Македонија;  

- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и да 
приложи писмен доказ за способноста за надоместување на 
евентуална штета настаната по однос на одговорноста во 
вршењето на неговата дејност во согласност со закон;  

- доказ дека има најмалку три вработени лица од 
кои две за вршење на погребување; 

- доказ дека поседува соодветна техничка опрема и  
- доказ дека не поседува дозвола за управување со 

гробишта. 
 

Член 4 
Дозволата за вршење на погребални услуги се изда-

ва на образец „Дозвола за вршење на погребални ус-
луги“ во А4 формат, во бела боја. 

Дозволата од став 1 на овој член содржи: грб на Ре-
публика Македонија, назив „Република Македонија“, 
„Министерство за транспорт и врски“, број на дозвола, 
назив „Дозвола за вршење на погребални услуги“, на-
зив, седиште и ЕМБС на правното лице односно име, 
презиме, живеалиште и ЕМБГ на физичкото лице, рок 
на важење на дозволата, место и датум на издавање на 
дозволата, место за печат и потпис на министерот.  

Формата и содржината на образецот на дозволата 
од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Дозволата за вршење на погребални услуги се одзе-
ма ако операторот на погребални услуги престане да ги 
исполнува условите утврдени во член 21 од Законот за 
гробишта и погребални услуги и ако во случај на кон-
статирани недостатоци истите не ги отстрани во рок не 
подолг од шест месеци од денот на приемот на реше-
нието од органот кој ја издал дозволата. 

 
Член 6 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за 
вршење на погребални услуги се води во форма на 
книга, изработена од тврди корици и нумерирани внат-
решни страни во бела боја. 

На предната страна на регистарот од став 1 на овој 
член е отпечатен  грбот на Република Македонија, на-
зивот „Република Македонија“, „Министерство за 
транспорт и врски“ а во средината е отпечатен  текст 
со големи букви: „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОД-
ЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ 
УСЛУГИ “. 

Внатрешната страна на регистарот од став 1 на овој 
член содржи: реден број, назив, седиште и ЕМБС на 
правното лице односно име, презиме, живеалиште и 
ЕМБГ на физичкото лице, број на издадената дозвола, 
датум на издавање на дозволата, рок на важење на доз-
волата, број на одземената дозвола, датум на одземање 
на дозволата и забелешки. 

Формата и содржината на регистарот од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник.   

 
Член 7 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за 
вршење на погребални услуги се води во пишана 
форма, а може да се води и во електронска форма. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на барањето, формата и содржината 
на образецот на дозволата за вршење на погребални ус-
луги, начинот на издавање и одземање на дозволата, 
како и формата и содржината на регистарот за издаде-
ни дозволи за вршење на погребални услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 125/08). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-2952/1 Министер 

10 февруари 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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1002. 

Врз основа на член 38 став (11) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република  Македонија“  бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за 

прибавување и размена на докази и податоци по служ-

бена должност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/13),  министерот за транспорт и врски 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА УПРАВИТЕЛ НА 

ГРАДБА, ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА 

НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЧ 

НА ГРАДБИ, НАДЗОР НА ИЗГРАДБАТА НА ГРАД-

БИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за издавање на лиценците за уп-

равител на градба, проектирање на градби, ревизија на 

проектна документација, изведувач на градби, надзор 

над изградбата на градби и управител на одржување на 

објекти, како и потребната документација. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за управител на 

градба се поднесува на образец во А4 формат, во бела 

боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за управител на 

градба“, назив на правното лице, седиште на правното 

лице, ЕМБС на правното лице, дејноста за која се бара 

лиценцата, докази кои се доставуваат, телефон за кон-

такт, електронска пошта, име, презиме и потпис на ов-

ластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник, правно-

то лице ги доставува следните докази: 

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку две лица од 

кои едно лице со овластување А за надзорен инженер 

или овластување А за инженер за изведба и едно лице 

со овластување Б за надзорен инженер или овластува-

ње Б за инженер за изведба. 

 

Член 4 

Барањето за издавање на лиценца за проектирање 

на градби се поднесува на образец во А4 формат, во бе-

ла боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за проектирање 

на градби“, со наведување на видот на лиценцата (А 

или Б) и категоријата на градбите за кој што се бара ли-

ценцата, назив на правното лице, седиште на правното 

лице, ЕМБС на правното лице, дејноста за која се бара 

лиценцата, докази кои се доставуваат, телефон за кон-

такт, електронска пошта, име, презиме и потпис на ов-

ластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Кон барањето од член 4 на овој правилник, правно-

то лице ги доставува следните докази: 

1. За добивање на лиценца А за проектирање:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку тројца инжене-

ри од кои еден со овластување А за проектирање и 

еден со овластување Б за проектирање. 

2. За добивање на лиценца Б за проектирање:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку двајца инжене-

ри од кои еден со овластување Б за проектирање. 

  

Член 6 

Барањето за издавање на лиценца за ревизија на 

проектна документација за градби се поднесува на об-

разец во А4 формат, во бела боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за ревизија на 

проектна документација за градби “, со наведување на 

видот на лиценцата (А или Б) и категоријата на градби-

те за кој што се бара лиценцата, назив на правното 

лице, седиште на правното лице, ЕМБС на правното 

лице, дејноста за која се бара лиценцата, докази кои се 

доставуваат, телефон за контакт, електронска пошта, 

име, презиме и потпис на овластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 7 

Кон барањето од членот 6 на овој правилник, прав-

ното лице ги доставува следните докази: 

1.  За добивање на лиценца А за ревизија на проек-

тна документација:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку тројца инжене-

ри од кои еден со овластување А за ревизија на проек-

тна документација и еден со овластување Б за ревизија 

на проектна документација. 
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2. За добивање на лиценца Б за ревизија на проек-

тна документација: 

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку двајца инжене-

ри од кои еден со овластување Б за ревизија на проек-

тна документација. 
 

Член 8 

Барањето за издавање на лиценца за изведувач на 

градби се поднесува на образец во А4 формат, во бела 

боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за изведувач на 

градби“, со наведување на видот на лиценцата (А или 

Б) и категоријата на градбите за кој што се бара ли-

ценцата, назив на правното лице, седиште на правното 

лице, ЕМБС на правното лице, дејноста за која се бара 

лиценцата, докази кои се доставуваат, телефон за кон-

такт, електронска пошта, име, презиме и потпис на ов-

ластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник. 
 

Член 9 

Кон барањето од членот 8 на овој правилник, прав-

ното лице ги доставува следните докази: 

1. За добивање на лиценца А за изведувач на 

градби:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку 20 лица од кои 

три лица со овластување А за инженер за изведба и ед-

но лице со овластување Б за инженер за изведба. 

2. За добивање на лиценца Б за изведувач на 

градби:  

-  доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку пет лица од 

кои две лица со овластување Б за инженер за изведба. 

 

Член 10 

Барањето за издавање на лиценца за надзор на из-

градбата на градби се поднесува на образец во А4 фор-

мат, во бела боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за надзор на из-

градбата на градби“, со наведување на видот на ли-

ценцата (А или Б) и категоријата на градбите за кој 

што се бара лиценцата, назив на правното лице, седиш-

те на правното лице, ЕМБС на правното лице, дејноста 

за која се бара лиценцата, докази кои се доставуваат, 

телефон за контакт, електронска пошта, име, презиме и 

потпис на овластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 11 

Кон барањето од членот 10 на овој правилник, 

правното лице ги доставува следните докази: 

1. За добивање на лиценца А за надзор на изградба-

та на градби: 

- доказ дека е регистрирано за вршење на  соодвет-

ната дејност и  

- доказ дека има вработено најмалку четворица ин-

женери од кои двајца со овластување А за вршење на 

надзор.  

2. За добивање на лиценца Б за надзор на изградба-

та на градби: 

- доказ дека е регистрирано за вршење на  соодвет-

ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку тројца инженери 

од кои двајца со овластување Б за вршење на надзор. 

 

Член 12 

Барањето за издавање на лиценца за управител на 

одржување на објекти се поднесува на образец во А4 

формат, во бела боја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, број, датум, нас-

лов: „Барање за издавање на лиценца за управител на 

одржување на објекти“, назив на правното лице, се-

диште на правното лице, ЕМБС на правното лице, деј-

носта за која се бара лиценцата, докази кои се доставу-

ваат, телефон за контакт, електронска пошта, име, пре-

зиме и потпис на овластеното лице. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 13 

Кон барањето од членот 12 на овој правилник, 

правното лице ги доставува следните докази: 

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодветна 

дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку две лица од 

кои едно лице со овластување А за инженер за изведба 

или овластување А за надзорен инженер, а едно лице 

со овластување Б за инженер за изведба или овластува-

ње Б за надзорен инженер. 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-2954/1 Министер 

10 февруари 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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1003. 

Врз основа на член 40 став (10) од Законот за јавна чистота (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ИЗВРШЕНА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА, 

КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за извршена општокорисна работа, 

како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за вршење на општокорисна работа. 

 

Член 2 

Потврдата за извршена општокорисна работа се издава на хартија во бела боја во А4 формат која содржи: 

- штембил на јавното претпријатие или правното лице за одржување на јавна чистота, со број и датум на 

прием на потврдата;  

- назив на потврдата; 

- име и презиме, место и адреса на живеење на лицето кое извршило општокорисна работа; 

- број и датум на записникот со кој сторителот е упатен на извршување на општокорисна работа; 

- видот на извршената општокорисна работа; 

- период на извршување на општокорисната работа, бројот на часовите, цената за час и вкупен износ; 

- број и датум на писмениот извештај за извршена општокорисна работа; 

- место на издавање на потврдата; 

- место за печат и 

- потпис на директорот на јавното претпријатие или правното лице кое ја издало потврдата.  

 Формата и содржината на потврдата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Регистарот за вршење на општокорисна работа се води во форма на книга со формат А4. 

На насловната страна на регистарот од став 1 на овој член со големи букви е испишан текстот:  

„РЕГИСТАР ЗА ВРШЕЊЕ  НА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА“ 

Внатрешната страна на регистарот од став 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат следните 

податоци: реден број, број и датум на записник за упатување за извршување на општокорисна работа, име и 

презиме и место на живеење на лицето кое извршило општокорисна работа, вид и број на часови на извршена 

општокорисна работа, број и датум на издадена потврда и забелешка.  

Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Регистарот за вршење на општокорисна работа се води во пишана и во електронска форма. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија”.    

 

Бр. 01-2955/1                                                                            Министер 

10 февруари 2014 година                                                                                за транспорт и врски, 

Скопје                                                                                    Миле Јанакиески, с.р. 

 



 Стр. 68 - Бр. 33                                                                             13 февруари 2014 
 



13 февруари 2014  Бр. 33 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 33                                                                             13 февруари 2014 
 

 
 
 
 



13 февруари 2014  Бр. 33 - Стр. 71 

 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1004. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 22 јануари 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 17 став 12 од Правилникот 

за овластување и начин на работа на контролата на 
Фондот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 105/2010, 33/2011 и 
29/2012) донесен од Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов, поведе постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на членот од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот.  

4. Судот на седница утврди дека според член 17 
став 1 од Комисијата за оценување на услови за изре-
кување на договорна казна се формира со решение на 
директорот на Фондот. Комисијата е составена од 6 
члена вработени во Фондот (претседател, секретар и 
четворица членови) и 5 надворешни члена номинирани 
од надлежните комори.Надворешните членови се вклу-
чени во работата на Комисијата по потреба, во завис-
ност од содржината на записниците и извештаите кои 
се предмет на разгледување. (став 2) Комисијата ги 
разгледува доставените записници и извештаи за из-
вршена контрола во здравствените установи од Секто-
рот за контрола, Секторот за фармација и Сектор за 
финансии во Фондот, како и контролата извршена во 
подрачните служби на Фондот. (став 3) Комисијата ра-
боти континуирано по утврдена динамика зависно од 
видот и бројот на доставените записници и извештаи. 
(став 4) Комисијата ја утврдува фактичката состојба ка-
ко и сторените повреди на договорните одредби од 
страна на здравствената установа и оценува дали по-
стојат услови за изрекување на договорна казна или ед-
нострано раскинување на договорот со субјектот. (став 
5) За сите разгледани записници и извештаи Комисија-
та за оценување на услови за изрекување на договорна 
казна составува записник. (став 6) Секретарот на коми-
сијата еднаш месечно изготвува преглед на изречени 
договорни казни и еднострано раскинати договори и 
истите ги доставува до Директорот на Фондот. (став 7) 
На субјектот на кој е изречена договорна казна или ед-
нострано раскинување на договорот им се доставува 
известување потпишано од претседателот на комиси-
јата. (став 8) По добивањето на известувањето од Ко-
мисијата субјектот може да поднесе приговор во рок од 
15 дена до Директорот на Фондот. (став 9) Доколку 
субјектот не поднесе приговор за изречената казна или 
едностраното раскинување на договорот во предвиде-
ниот рок, известувањето станува конечно и по истото 
се постапува. (став 10) Доколку субјектот во предвиде-

ниот рок поднесе приговор по основ на известувањето 
од Комисијата, Директорот на Фондот го разгледува 
истиот и доставува известување по кое субјектот нема 
право на приговор. (став 11) Комисијата за своето ра-
ботење добива надоместок утврден со решение од Ди-
ректорот на Фондот. (оспорен став 12)  

5.Согласно членот 8 став 1 алинеи 3 и 9 од Уставот 
на Република Македонија владеењето на правото и ло-
калната самоуправа се утврдени како темелни вреднос-
ти на уставниот поредок на Република Македонија. 

Со членот 51 од Уставот, во Република Македонија 
е определено дека законите мора да бидат во соглас-
ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и зако-
ните.  

Според член 53 од Законот за здравствено осигуру-
вање, за спроведување на правата и обврските од за-
должително здравствено осигурување се основа Фонд 
за здравствено осигурување. Фондот врши дејност од 
јавен интерес и врши јавни овластувања утврдени со 
наведениот закон. 

Фондот како купувач на здравствени услуги, со оп-
шт акт поблиску ги определува начинот на остварува-
њето на правата на здравствени услуги, како и спрове-
дување на здравствената заштита, на кој министерот за 
здравство дава согласност. 

Во членот 56 од наведениот закон е определен де-
локругот на работа на Управниот одбор (орган кој уп-
равува со Фондот) во кој, меѓу другото, е предвидено 
дека Управниот одбор на Фондот ги донесува општите 
акти предвидени со овој закон. 

Според членот 68-а од овој закон, Фондот е купувач 
на здравствените услуги во интерес на осигурените 
лица. Во зависност од потребите на здравствените ус-
луги и утврдените средства за таа намена во буџетот на 
Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што 
склучува и раскинува договори со здравствени уста-
нови.  

Министерот за здравство дава согласност на оп-
штиот акт од став 1 на овој член.  

Според член 71 од Законот, Фондот врши контрола 
на здравствените установи и правните лица кои вршат 
изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и 
други помагала со кои има склучено договор во однос 
на примена на општите акти на Фондот, исполнување 
на обврските од договорот со Фондот, договорениот 
вид и обем на здравствени услуги, медицинската доку-
ментација поврзана со укажаните здравствени услуги, 
примена на медицината базирана на докази и примена 
на критериумите за оцената за привремена спреченост 
за работа.  

Покрај контролите од став 1 на овој член во јавните 

здравствени установи, Фонодот врши и контрола на ко-

ристењето на средствата за вршење на здравствените ус-

луги во согласност со членот 68 став 2 од овој закон, со 

кој се утврдува дека здравствените установи се должни 

средствата потребни за обезбедување на определениот 

обем на здравствени услуги да ги користат рационално, 

економично, ефикасно и наменски согласно со утврдени-

те годишни планови на приходи и расходи. 
Контролата ја вршат овластени лица од Фондот. 
Овластените лица од ставот 2 на член 71 од Законот 

при вршењето на контролата во здравствените устано-
ви и правните лица кои вршат изработка, издавање и 
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сервисирање на ортопедски и други помагала се иден-
тификуваат со легитимација, што ја издава директорот 
на Фондот.  

Здравствените установи и правните лица кои вршат 
изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и 
други помагала се должни да обезбедат вршење на кон-
трола на овластените лица од Фондот, како и да ја ста-
ват на увид медицинската документација поврзана со 
укажаните здравствени услуги на осигурените лица. 

Начинот и постапката на вршење на контрола како 
и формата и содржината на легитимацијата за вршење 
на контрола се утврдува со општ акт на Фондот на кој 
министерот за здравство дава согласност. 

Врз основа на цитираните членови 56 и 71 од Зако-
нот е донесен Правилникот во кој се содржани оспоре-
ните одредби на член 17 став 12. Правилникот содржи 
20 члена и е донесен од Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на седницата одржана на 21 
јули 2010 година заведен под број 02-10434/8 и потпи-
шан од претседателот на Управниот одбор. 

Со овој Правилник согласно одредбите на Законот 
за здравственото осигурување се утврдуваат овластува-
њата и начинот на работа на овластеното лице за кон-
трола од Фондот за здравственото осигурување за 
спроведување на контролата и образецот на службена-
та легитимација. 

Со иницијативата се оспорува законската определба 
членовите на Комисијата за оценување на услови за из-
рекување на договорна казна да примаат дополнителен 
надоместок за нивната работна обврска, затоа што не 
станувало збор за дополнителен ангажман на вработе-
ните во Фондот, туку за нивна работна обврска за чие 
извршување добиваат плата, што не било во согласност 
со начелото на владеењето на правото гарантирано со 
Уставот. 

Од анализата на законските одредби и наводите во 
иницијативата, Судот оцени дека истите се основани со 
оглед на тоа дека законската определба членовите на 
Комисијата за оценување на услови за изрекување на 
договорна казна да примаат дополнителен надоместок 
за нивната работна обврска, што ја формира директо-
рот на Фондот за здравственото осигурување, покрај 
платата, да примаат награда, не е во согласност со на-
челото на владеењето на правото гарантирано со Уста-
вот. 

Во оваа смисла, во предметот У.бр. 20/2009 година, 
Судот утврди дека дополнителното парично наградува-
ње на државните службеници за извршување на работи 
што спаѓаат во доменот на надлежноста на органот и се 
негови управни функции, не е во согласност со начело-
то на владеењето на правото гарантирано со Уставот, 
поради што ги укина член 266-б став 4 точка 4 и став 8 
и член 266-г став 12 од Законот за работните односи, 
кои одредби предвидуваа вакво право за државните 
службеници. 

Исто така, Судот утврди дека овие одредби не пред-
видуваат право на други надоместоци на членовите на 
Комисијата, како што е на пример за ангажираност на 
членови (внатрешни и надворешни) во извршувањето 
на контролата. Имено, со одредбите од Законот за 
здравственото осигурување се решени прашањата за 
тоа дека Фондот како купувач на здравствени услуги, 
со општ акт поблиску ги определува начинот на оства-
рувањето на правата на здравствени услуги, како и 
спроведување на здравствената заштита, на кој минис-
терот за здравство дава согласност. Фондот врши и 
контрола на користењето на средствата за вршење на 
здравствените услуги во согласност со членот 68 став 2 

од овој закон, со кој се утврдува дека здравствените ус-
танови се должни средствата потребни за обезбедува-
ње на определениот обем на здравствени услуги да ги 
користат рационално, економично, ефикасно и намен-
ски согласно со утврдените годишни планови на при-
ходи и расходи, но не се дадени критериуми во законот 
со кои се определуваат надоместоци во висина каква 
што доносителот на актот тоа го сметал за потребно 
без притоа да постои законски основ за определување 
на тие надоместоци. 

Од анализата на оспорените одредби од правилни-
кот, како и од целината на Законот, Судот утврди дека 
во Законот не се содржани критериуми и мерила врз 
основа на кои надлежниот министер ќе ја определи ви-
сината на наградата на членовите на комисија и така 
даденото законско овластување на министерот, без 
критериуми и рамка значи навлегување на извршната 
власт во законодавната, што не е во согласност со чле-
нот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како и со останатите 
наведени членови од Уставот.  

Поради наведеното Судот оцени дека член 17 став 
12 од Правилникот за овластување и начин на работа 
на контролата на Фондот за здравственото осигуру-
вање, не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство на 
гласови во состав од претседателот на Судот Елена Го-
шева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил 
Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Ван-
гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 
Владимир Стојаноски. 
 

У. бр. 35/2013 Претседател   
 22 јануари 2014 година на Уставниот суд на Република  

Скопје Македонија 
 Елена Гошева, с.р. 

_________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1005. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ број 60/06, 69/06,150/10 и 100/11), на ден 3.2.2014 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН  
НА СОВЕТОТ 

 
 На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Мерсељ Пајазити, му престанува мандатот на 
член на Судскиот совет на Република Македонија, по-
ради исполнување на услови за старосна пензија од 
1.2.2014 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето - 3.2.2014 година. 

  
Бр. 07-250/1 Судски совет  

 3 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
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1006. 
Судскиот совет на Република Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од 
Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ 
бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник 
на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Судски совет 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.150/2010), на ден  12.02.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Лутфи Адеми, судија на Апелационен суд Гостивар со 
навршување на 64 години на 06.02.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето –  12.2.2014 година.  

 
Бр. 07-339/14 Судски совет  

12 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

1007. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  12.02.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Виолета Василева, судија на Основниот суд Радовиш, 
со навршување на 64 години на 29.01.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  12.02.2014 година.  

 

Бр. 07-340/1 Судски совет  
12 февруари 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1008. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  12.02.2014 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Севди Каба, судија на Основниот суд Струга, со нав-
ршување на 64 години на 04.01.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  12.02.2014 година.  

 
Бр. 07-341/1 Судски совет  

12 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

1009. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 12.02.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Благоја Алексовски судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје, со навршување на 64 години на 03.01.2014 го-
дина.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 12.02.2014 година.  

 
Бр. 07-342/14 Судски совет  

12 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1010. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010, бр. 
135/2011, бр.13/2013 и бр. 188/2013) и член 5 став 6 од 
Законот за преземање на акционерските друштва 
("Службен весник на Република Македонија" брoj 
69/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на  
24.1.2014 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО 
ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
ЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Се бришат ставовите 3 и 4 на членот 2 од Правил-
никот за критериумите за утврдување на заедничко деј-
ствување согласно Законот за преземање на акционер-
ските друштва, објавен во Службен весник на РМ број 
182/2013. 
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Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за критериумите за утврдување на заедничко деј-

ствување согласно Законот за преземање на акционер-

ските друштва. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Член 4 

Овој Правилник е од времен карактер и е во важ-

ност најмногу до 90 дена од денот на објавување во 

"Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 03-58/3 Комисија за хартии од вредност 

24 јануари 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

1011. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Блатец која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Виница. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Блатец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Блатец . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-377/1  

13 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1012. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Буковиќ-вон-град,  која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Буковиќ-вон-град,  престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Буковиќ-вон-град . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-380/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1013. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  13.01.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Буковиќ која е во надлежност на одржување 
на Одделение за катастар на недвижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Буковиќ, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Буковиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-381/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1014. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Талашманце која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Кратово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Талашманце, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Талашманце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-382/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1015. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Коњух која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Коњух, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 
Коњух. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-383/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1016. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Живалево која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Живалево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 
Живалево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-384/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1017. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Железница која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Железница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Железница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-385/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1018. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  13.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Вакуф која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вакуф, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Ва-
куф. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-388/1  

13 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА  

НА МАКЕДОНИЈА 
1019. 

Врз основа на член 20, став 3, точка 6, од Статутот 

на Фармацевтската комора на Македонија (Сл. весник 

на РМ бр. 65/12), Собранието на Комората на седница-

та одржана на ден 13. 12. 2013 година донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ПРЕД СУДОТ 

НА ЧЕСТА НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

Со Правилникот за организацијата и постапката за 

утврдување на одговорност пред Судот на честа на 

Фармацевтската комора на Македонија (во натамошни-

от текст: Комора) се уредува надлежноста, организаци-

јата, начинот на работа, текот на постапката во прв и 

втор степен, мерките кои се изрекуваат од страна на 

Судот на честа и правните лекови. 

 

Член 2 

Судот на честа на Фармацевтската комора на Маке-

донија (во натамошниот текст: Суд) е орган кој ја врши 

својата функција утврдена со законот и Статутот на 

Комората. 
 

Член 3 

Судот во вршењето на својата функција е независен 

и суди врз основа на Уставот, Законот, Статутот на Ко-

мората, Кодексот на професионалните етички норми на 

фармацевтите на Македонија и врз основа на овој Пра-

вилник. 

Седиштето на Судот е во Скопје. 

 

Член 4 

Сите учесници во постапката пред Судот, органите 

и телата на Комората се должни на Судот да му ги дос-

тавуваат актите, списите, податоците и известувањата 

што се потребни за правилно постапување и одлучу-

вање. 

Фармацевтите се должни на барање на Судот да ги 

доставуваат на увид доказите потребни за водење на 

постапката. 
 

Член 5 

Работата на Судот е јавна. 

Јавноста во расправањето пред Судот може да биде 

исклучена од морални причини или заради чување на 

професионална тајна. 

 

Член 6 

За својата работа Судот го известува Собранието на 

Комората со поднесување годишен извештај. 

 

Член 7 

Материјални и други услови за работа на Судот 

обезбедува Комората. 

Член 8 
 

II НАДЛЕЖНОСТ 
 
Пред Судот одговара секој здравствен работник со 

високо образование од областа на фармацијата (во на-

тамошниот текст: фармацевт) кој врши фармацевтска 

дејност на територијата на Република Македонија. 

 

Член 9 

Судот на честа ги утврдува повредите на професио-

налните должности или угледот на фармацевтската 

професија. 

Повреда на професионалните должности или угле-

дот на фармацевтската професија постои ако фар-

мацевтот: 

- Постапува спротивно на одредбите на законските 

прописи со кои се уредува здравствената заштита при 

укажувањето на здравствена заштита на пациентите, 

- Постапува спротивно на одредбите на Кодексот на 

професионалните етички норми на фармацевтите на 

Македонија, 

- Ја врши здравствената дејност нестручно, односно 

во спротивност со современите достигнувања на фар-

мацевтската наука и практика или ако стори стручна 

грешка, 

- Со своето однесување кон пациентите, колегите 

или другите здравствени работници го повреди угледот 

на професијата, 

- Не ги исполнува своите обврски кон Комората ут-

врдени со Закон, Статутот и другите општи акти на Ко-

мората. 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДОТ 

 

Член 10 

Судот го сочинуваат Претседател на Судот и него-

ви заменици, Првостепен совет, Второстепен совет и 

Обвинител. 

Претседателот на Судот, неговите заменици и Об-

винителот се избираат на 4 години од страна на Собра-

нието на Комората. 

Членовите на советите ги именува претседателот на 

Судот од пријавените кандидати врз основа на јавен 

повик. 

За член на совет во прв и втор степен може да биде 

именуван фармацевт со специјализација во областа на 

фармацијата, со најмалку 5 години работно искуство во 

специјалноста, или фармацевт со 15 години работно 

искуство во фармацевтска дејност. 

 

Член 11 

Претседателот на судот го претставува Судот, ја ор-

ганизира неговата работа, утврдува листа на судии, го 

утврдува составот на советите за секој конкретен слу-

чај, ги свикува општите седници на советите и раково-

ди со нивната работа и врши други работи утврдени со 

овој Правилник. 

Претседателот на Судот има двајца заменици кои ја 

вршат неговата функција во случаи на негово отсуство 

и му помагаат во вршење на обврските утврдени во 

овој Правилник. 
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Член 12 
 

IV НАЧИН НА РАБОТА 
Судот суди во совет. 
За постапување во секој конкретен случај се форми-

ра Првостепен и Второстепен совет. 
 

Член 13 
Првостепениот совет ги утврдува фактите во поста-

пката и врз основа на тоа одлучува за постоење или 
непостоење на одговорност.  

Првостепениот совет е составен од три члена од 
кои еден е претседател. 

Првостепениот совет мора да биде составен така 
што најмалку еден член да има специјалност од облас-
та во која е сторена повредата. 

 

Член 14 

Второстепениот совет одлучува по жалба против 

одлуката на Првостепениот совет. 

Второстепениот совет е составен од пет члена од 

кои еден е претседател. 

Второстепениот совет мора да биде составен така 

што најмалку три члена да имаат специјалност од об-

ласта во која е сторена повредата. 
 

Член 15 

Обвинителот постапува по пријави за поведување 

постапка, учествува како странка во првостепената и 

второстепената постапка на начин уреден со овој Пра-

вилник. 

 

Член 16 

Општа седница на советите 

Општата седница на советите ја сочинуваат сите 

членови од листата на именувани судии од страна на 

претседателот на судот. 

На општата седница се разгледуваат прашања и се 

утврдуваат ставови од значење за изедначување на суд-

ската практика. 

Општата седница ги следи и оценува појавите со 

кои се загрозуваат етичките норми и зазема начелни 

мислења за тие појави заедно со Комисијата за етички 

и правни прашања. 

 

Член 17 

Општата седница ја свикува и со неа раководи 

Претседателот на судот. 

На општата седница присуствува и обвинителот. 

 

V АКТИВНОСТИ НА ОБВИНИТЕЛОТ 

 

Член 18 

Постапката за утврдување одговорност се поведува 

со поднесување на пријава до Обвинителот. 

Пријава од став 1 на овој член може да поднесат ор-

ганите и телата на Комората, државни органи и други 

правни лица, оштетениот или членови на неговото се-

мејство. 

Пријавата треба да содржи податоци за лицето про-

тив кое се поднесува, опис на дејствието со кое е сторе-

на повредата и докази за поткрепа на основаноста на 

пријавата. 

Член 19 
По добивање на пријавата, обвинителот е должен 

истата да ја разгледа и да оцени дали ги содржи сите 
податоци за да може по неа да се постапува и дали е 
основана. 

Доколку утврди дека пријавата не ги содржи сите 
податоци, согласно со член 18, став 3, од овој Правил-
ник, обвинителот ќе го задолжи подносителот во рок 
од 8 дена да ја уреди пријавата. 

Доколку во рокот од претходниот став подносите-
лот не ја уреди пријавата, Обвинителот со решение ќе 
ја отфрли како неуредна. 

Доколку оцени дека пријавата е основана, обвини-
телот поднесува обвинение до Претседателот на судот 
во прилог на кое ја доставува пријавата со доказите. 

Доколку оцени дека пријавата е неоснована, обви-
нителот со решение ќе ја отфрли. 

Против решението од став 3 на овој член може да 
се изјави жалба до претседателот на Судот. 

Одлуката на претседателот на судот е конечна. 
 

Член 20 
Постапката пред Првостепениот совет се поведува 

со обвинение што го поднесува обвинителот. 
Обвинителот ќе го поднесе обвинението откако ќе 

прибере соодветна дополнителна документација во 
врска со наводите во пријавата, а најдоцна во рок од 
три месеци по добивање на пријавата. 

Обвинението се поднесува во толкав број примеро-
ци колку што има обвинети и два примерока за Судот. 

 
Член 21 

Обвинението треба да содржи: назив на Судот, по-
датоци за обвинетиот, опис на повредата во поглед на 
начинот, времето и местото на извршувањето, докази, 
причини на кои се темели основаноста на сомнението 
дека е сторена повреда, предлог обвинетиот да биде ог-
ласен за виновен и да му биде изречена соодветна 
мерка. 

Обвинителот го доставува обвинението до Претсе-
дателот на судот. 

Претседателот на судот со решение именува прет-
седател и членови на Првостепен совет на кој му го от-
стапува обвинението за натамошно постапување. 

Обвинителот може да се откаже од поднесеното об-
винение до завршување на претресот пред Првостепе-
ниот совет. 

 
VI ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ 

 
Член 22 

По приемот на обвинението, претседателот на 
Првостепениот совет испитува дали обвинението е до-
пуштено и уредно. 

Претседателот на Првостепениот совет со решение 
ќе го отфрли обвинението: 

1. Ако Судот не е надлежен по него да постапува, 
2. Ако постапката поради иста повреда и спрема 

ист обвинет веќе е поведена или е правосилно окон-
чана, 

3. Ако обвинетиот од моментот на извршувањето 
на повредата до окончувањето на постапката престанал 
да се занимава со фармацевтска дејност. 

4. Ако обвинението не содржи податоци кои овоз-
можуваат по него да се постапува. 
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Член 23 
Претседателот на Првостепениот совет го доставу-

ва обвинението до обвинетиот. 
Обвинетиот има право да даде одговор на обвине-

нието во рок од 8 дена од денот на доставување на об-
винението. 

 
Член 24 

Заради потполно разјаснување на фактичката сос-
тојба и заради скратување на постапката, Првостепени-
от совет, ако најде дека е тоа потребно, може да ги по-
вика обвинителот и обвинетиот или само еден од нив, 
во рок кој не може да биде подолг од 15 дена, писмено 
да поднесат одредени објаснувања или дополнувања на 
своите наводи во своите поднесоци или да дополнат 
докази, а обвинителот да се изјасни по одговорот на 
обвинението. 

На начинот од претходниот став, Првостепениот 
совет може да постапува и ако обвинетиот не поднесе 
одговор на обвинението. 

 
Член 25 

Првостепениот совет може да донесе одлука за 
предметот на обвинението и без закажување претрес, 
ако врз основа на обвинението и одговорот на обвине-
нието најде дека таква одлука може да се донесе. 

Во случајот од претходниот став на овој член, Су-
дот може да ја изрече само мерката: опомена. 

 
Член 26 

Претресот се води пред Првостепениот совет. 
Претресот го закажува Претседателот на советот, 

водејќи сметка на странките да им остане доволно вре-
ме да се подготват, но не помалку од 8 дена пред од-
ржување на рочиштето. 

 
Член 27 

Претседателот на советот го отвора претресот и ут-
врдува дали сите повикани се присутни и дали отсут-
ните биле уредно повикани. 

Ако обвинетиот не дојде а Судот нема доказ дека 
бил уредно повикан, Советот донесува решение прет-
ресот да се одложи и се закажува нов претрес. 

Ако обвинетиот е уредно повикан а не се појави на 
претресот и не го оправда своето отсуство, претресот 
може да се одржи во отсуство на обвинетиот. 

 
Член 28 

Со претресот раководи Претседателот на советот. 
Претседателот на советот прво му дава збор на об-

винителот, а потоа го повикува обвинетиот да ја изнесе 
својата одбрана. 

Претседателот на советот дава и одзема збор, по-
ставува прашања, бара објаснувања, се грижи за од-
ржување на редот на претресот и ги соопштува одлуки-
те на советот. 

Прашања можат да поставуваат и објаснувања мо-
жат да бараат и членовите на советот.  

 
Член 29 

Советот ги утврдува релевантните факти врз основа 
на приложените докази, се грижи во текот на претресот 
да се изнесуваат и утврдат сите факти важни за донесу-
вање на одлуката, одлучува за исклучување на јавноста 
и ги врши сите потребни активности за утврдување на 
одговорноста. 

Член 30 
Ако по одлагањето на претресот , советот ја про-

должи расправата во изменет состав, претресот мора да 
почне одново, со што ќе се прочитаат записниците од 
претходните рочишта. 

 
Член 31 

Советот ги утврдува фактите врз основа на изјавите 
на странките, исправи, извештаи на вешти лица, сослу-
шување на сведоци и други доказни средства. 

Советот може да изведува и докази кои не се пред-
ложени. 

 
Член 32 

По изведувањето на доказите и разјаснувањето на 
сите факти важни за одлучувањето, странките можат 
да дадат своја оценка на изведените докази со тоа што 
последен збор секогаш има обвинетиот. 

По завршните зборови, претседателот на советот го 
заклучува главниот претрес. 

Против одлуките на советот со кои се води главни-
от претрес не е дозволена посебна жалба. 

 
Член 33 

За текот на главниот претрес се води записник. 
Записникот содржи: назив на Судот, состав на сове-

тот, број на предметот, ден, месец, година и време на 
одржување на претресот, податоци за странките, наво-
дите на странките, сведоците, вештите лица и другите 
учесници во постапката, текот на постапката, одлуки 
донесени при водење на претресот и други дејствија 
преземени на претресот. 

Записникот го пишува записничар по гласно дикти-
рање од страна на претседателот на советот. 

Текстот во записникот не смее да се брише и ме-
нува, а прецртаните места треба да останат читливи. 

Записникот го потпишува претседателот на сове-
тот, обвинетиот, обвинителот и записничарот. 

 
Член 34 

Ако пред советот е дадена изјава за повлекување на 
обвинението, се донесува решение за запирање на по-
стапката. 

 
Член 35 

Ако советот утврди дека обвинетиот сторил пов-
реда, донесува одлука со која ја утврдува неговата од-
говорност и му изрекува мерка утврдена со овој Пра-
вилник. 

 
Член 36 

Ако советот најде дека обвинетиот не сторил повре-
да или ако од доказите не произлегува дека повредата е 
сторена, истиот донесува одлука со која обвинетиот се 
ослободува од одговорност. 

 
Член 37 

Одлуката се донесува со гласање. 
Одлуката е донесена ако за неа гласало мнозинство-

то од членовите на Советот. 
 

Член 38 
Во текот на гласањето Советот може да одлучи 

главниот претрес повторно да се отвори ако утврди де-
ка некои важни факти не се утврдени или дека одреде-
ни докази не се изведени. 
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Член 39 
За советувањето и гласањето се составува посебен 

записник во кој се наведува кој член на Советот како 
гласал. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишуваат 
претседателот на Советот и членовите и се чува во зат-
ворен плик во списите на предметот. 

 
Член 40 

Советот ја донесува и соопштува одлуката по зав-
ршувањето на претресот а во посложените случаи, Со-
ветот може да одлучи донесувањето на одлуката да го 
одложи најмногу за три дена. 

 
Член 41 

Писмено изготвената првостепена одлука содржи 
увод, диспозитив, образложение и правна поука. 

Уводот содржи назив на судот, состав на судот, по-
датоци за странките, предметот на постапката, присут-
ност на странките и датум на претресот. 

Диспозитивот содржи податоци за обвинетиот, 
опис на повредата, одговорноста на обвинетиот, изре-
чената мерка или одлука за ослободување од одговор-
ност. 

Образложението содржи кратко излагање на пред-
метот, утврдената фактичка состојба, причините кои 
биле решавачки при оцената на доказите, причините 
поради кои не е уважено некое барање или предлог на 
странките, правните прописи и причините кои со оглед 
на утврдената фактичка состојба упатуваат на она што 
е одлучено во диспозитивот. 

Правната поука содржи упатство за видот и рокот 
на поднесување на правниот лек. 

 
VII ПОСТАПКА ПРЕД ВТОРОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ 

 
Член 42 

Против одлуката на Првостепениот совет странките 
во постапката можат да изјават жалба до Второстепе-
ниот совет во рок од 15 дена од приемот на првостепе-
ната одлука. 

Жалбата мора да содржи: 
1. Означување на првостепената одлука 
2. Причини за жалба 
3. Потпис на подносителот 
Жалбата го задржува извршувањето на одлуката. 
     

Член 43 
Одлуката може да се напаѓа поради: 
- Битна повреда на постапката, 
- Погрешно или непотполно утврдена фактичка сос-

тојба, 
- Погрешна примена на материјалното право. 
 

Член 44 
Жалбата во доволен број примероци се доставува 

до судот. 
Ненавремената и жалбата поднесена од неовласте-

но лице ја отфрла со решение претседателот на Првос-
тепениот совет. 

Жалбата која не е потпишана или од која не може 
да се утврди која одлука се напаѓа, претседателот на 
првостепениот совет ќе ја отфрли доколку во рок од 8 
дена не бидат отстранети недостатоците. 

Член 45 
Примерок од навремена и допуштена жалба се дос-

тавува до спротивната странка која може да даде одго-
вор во рок од 8 дена од доставувањето. 

 
Член 46 

По жалбата одлучува Второстепениот совет на сед-
ница. 

Советот ја испитува првостепената одлука во гра-
ниците наведени во жалбата. 

 
Член 47 

Советот со одлука ќе ја потврди обжалената одлука 
ако најде дека жалбата е неоснована. 

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука 
и ќе го врати предметот на постапување на Првостепе-
ниот совет ако најде дека е сторена повреда на одред-
бите на постапката и ако фактичката состојба е пог-
решно или непотполно утврдена.  

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука 
и ќе го отфрли обвинението ако најде дека донесената 
одлука не спаѓа во надлежност на судот, ако за истата 
повреда спрема ист обвинет постапката веќе е правос-
илно завршена или ако обвинението е застарено. 

 
Член 48 

Советот со одлука ќе ја преиначи првостепената од-
лука ако најде дека фактичката состојба е правилно ут-
врдена, но погрешно е применето материјалното право 
или е пречекорено обвинението. 

 
Член 49 

Советот не може да донесе одлука на штета на об-
винетиот ако само тој се жалел. 

 
Член 50 

Писмено изготвената одлука, односно решение на 
Второстепениот совет, содржи увод, изрека и образло-
жение. 

 
Член 51 

При повторното одлучување, првостепениот совет е 
должен да постапи по укажувањата на Второстепениот 
совет. 

На повторниот претрес странките можат да изнесу-
ваат нови факти и да предлагаат нови докази. 

Одлуките на Второстепениот совет се конечни. 
 

VIII ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 
 

Член 52 
Повторување на постапката може да се бара ако по 

правосилноста на одлуката на Судот се утврдат нови 
факти или докази кои постоеле и порано, но не биле 
познати во текот на постапката, а заради нив одлуката 
на Судот би била ослободување или мерката би била 
поблага. 

 
Член 53 

По предлогот за повторување на постапката решава 
советот што ја донел одлуката. 

Ако предлогот за повторување на постапката се 
уважи, претходната одлука во целост се поништува 
или само во точките заради кои постапката се повто-
рува. 
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Против одлуката по предлогот за повторување на 
постапката е допуштена жалба до Второстепен совет. 

Одлуката на Второстепениот совет е конечна. 
 

IX МЕРКИ ШТО ГИ ИЗРЕКУВА СУДОТ 
 

Член 54 
За утврдената одговорност Судот може да изрече 

една од следните мерки: 
1. Опомена, 
2. Јавна опомена, 
Привремено и трајно одземање на лиценцата за ра-

бота се врши согласно со Законот за здравствената 
заштита. 

За секоја изречена мерка Судот го известува прав-
ното лице во кое е вработен фармацевтот. 

 
Член 55 

При изрекувањето на мерките, Судот ги зема пред-
вид сите околности кои се од влијание на изборот на 
мерките ( олеснителни и отежнителни околности) а 
особено: тежината на повредата, начинот на кој е сто-
рена, последиците кои ги предизвикала, условите под 
кои е направена, последиците кои настанале или може-
ле да настанат за угледот на фармацевтската профе-
сија, дали на фармацевтот порано му била изречена 
мерка, за каква повреда и колку време од тогаш поми-
нало, и други околности. 

 
Член 56 

Кога против еден фармацевт се водат постапки за 
повеќе повреди, сите постапки се спојуваат во една и 
се изрекува една мерка. 

 
X ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ 

 
Член 57 

Мерката опомена се извршува со доставување на 
одлуката до обвинетиот и евидентирање во регистарот 
што го води Комората. 

 
Член 58 

Мерката јавна опомена се извршува со доставување 
на одлуката на обвинетиот, евидентирање во региста-
рот што го води Комората и нејзино објавување во гла-
силото на Комората. 

 
XI ЗАСТАРЕНОСТ 

 
Член 59 

Постапката за утврдување на одговорност не може 
да се поведе ако поминала една година од денот на 
дознавањето за повредата или две години од денот на 
сторувањето на повредата. 

 
Член 60 

Извршувањето на изречената мерка застарува по 
истекот на една година од конечноста на одлуката со 
која е изречена. 

 
XII ЕВИДЕНЦИЈА И БРИШЕЊЕ НА МЕРКИТЕ 

 
Член 61 

Одлуките на Судот се евидентираат во регистарот 
на фармацевти што го води Комората. 

Во евиденцијата се внесува видот на изречената 
мерка, бројот и датумот на конечната одлука. 

Член 62 
Мерката опомена се брише од евиденцијата по ис-

текот на рокот од една година а јавната опомена во рок 
од две години од конечноста на одлуката, ако обвине-
тиот во тој период не стори нова повреда. 

 
XIII ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

 
Член 63 

Трошоците на постапката ги опфаќаат трошоците 
на судот, обвинителот, учесниците и толкувачот. 

Трошоците на Судот ги сочинуваат надоместоците 
за работа на членовите на советот, и надоместоците за 
патни трошоци на членовите. 

Трошоците на обвинителот ги сочинуваат надомес-
токот за работата и патните трошоци. 

Трошоците на учесниците ги сочинуваат патните 
трошоци на обвинетиот, на вештите лица и на сведо-
ците. 

Трошоците на толкувачот ги сочинуваат надомес-
токот за работата и патните трошоци. 

 
Член 64 

Трошоците на постапката ги поднесува обвинетиот 

ако е одговорен за сторената повреда. 

Ако обвинението е отфрлено, постапката е запрена 

или обвинетиот е ослободен од обвинението, трошоци-

те на постапката ги поднесува Комората. 

Во случаите од став 2 на овој член, Судот може 

според околностите на случајот, а особено ако обвине-

тиот дал повод или придонел за поведување на поста-

пката, да одлучи трошоците на постапката во целост 

или делумно да ги поднесува обвинетиот. 

Независно од исходот на постапката, секоја странка 

ги поднесува трошоците на постапката предизвикани 

по сопствена вина. 

 

XIV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 65 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

 

Член 66 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за утврдување на одговор-

ности, начинот на работата и водењето на постапката 

на Судот на честа и обвинителот донесен од Фар-

мацевтската комора на Македонија бр. 02-6/1 од 

31.5.1995 година. 

 

 Фармацевтска комора 

Бр. 02-355/13 на Македонија 

13 декември 2013 година Претседател, 

Скопје доц. д-р Бистра Ангеловска, с.р. 

__________ 

1020. 

Врз основа на член 261, став 1, од Законот за здрав-

ствената заштита (Сл. весник на РМ бр. 43/12, 145/12, 

87/13 и 164/13 ) и член 20, став 3, точка 6, од Статутот 

на Фармацевтската комора на Македонија (Сл. весник 

на РМ бр. 65/12), Собранието на Комората на седница-

та одржана на ден 13. 12. 2013 година, донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН НАДЗОР НАД РАБОТАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  

ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА 
 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува начинот на организи-

рање и постапката на спроведување на стручниот над-
зор над здравствените установи во кои се врши фар-
мацевтска здравствена дејност и над здравствените ра-
ботници со високо образование од областа на фармаци-
јата кои вршат фармацевтска здравствена дејност. 

 
Член 2 

Фармацевтската комора на Македонија (во ната-
мошниот текст: Комора) го врши стручниот надзор ка-
ко правно лице со јавно овластување. 

Стручниот надзор го организира Комисија за орга-
низирање на стручниот надзор, а го спроведуваат 
вршители на стручен надзор. 

 
II КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СТРУЧЕН 

НАДЗОР 
 

Член 3 
Стручниот надзор го организира Комисија за орга-

низирање на стручен надзор  
(во натамошниот текст: Комисија ) која ја именува 

Извршниот одбор на Комората. 
Комисијата има претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата треба да 

имаат најмалку ист степен на образование или стручни 
квалификации од оние кои се пропишани за вршители-
те на стручниот надзор. 

Еден член на Комисијата е дипломиран правник. 
Мандатот на Комисијата е 3 години. 
 

Член 4 
Комисијата ги врши следните работи: 
1. Подготвува предлог-листа на фармацевти  кои ќе 

го вршат стручниот надзор (во натамошниот текст: 
вршители на стручен надзор), 

2. Подготвува стручни критериуми по кои ќе се 
спроведува стручниот надзор, 

3. Подготвува предлог-годишен план за стручниот 
надзор, 

4. Води евиденција за извршениот стручен надзор и 
предложените, односно преземените мерки, 

5. Подготвува годишни извештаи за стручниот над-
зор, 

6. Поднесува извештаи за извршениот стручен над-
зор до Министерството за здравство, 

7. Подготвува налог за вршење стручен надзор, 
8. Ги определува вршителите на надзор во конкрет-

ни случаи, 
9. Извршува и други работи во согласност со Стату-

тот и општите акти на Комората. 
При составувањето на  предлог-листата од точка 1, 

од претходниот став на овој член, Комисијата предлага 
кандидати од сите територијални единици на Комо-
рата. 

III. Вршители на стручен надзор 
 

Член 5 
Извршниот одбор на Комората ги именува вршите-

лите на стручниот надзор од предлог-листата поднесе-
на од Комисијата. 

За вршители на стручниот надзор можат да бидат 
именувани фармацевти кои ги исполнуваат следните 
услови: 

- Да имаат специјализација во некоја област од фар-
мацијата или магистериум како научно звање, 

- Најмалку 5 години работно искуство во соодветна 
здравствена установа, 

- Лиценца за работа. 
Вршителите на стручниот надзор се именуваат за 

период од три години и можат повторно да бидат име-
нувани. 

 
IV.  ВИДОВИ СТРУЧЕН НАДЗОР 

 
Член 6 

Стручниот надзор може да биде редовен и вонре-
ден. 

Редовниот стручен надзор се врши според годиш-
ниот план кој го донесува Извршниот одбор на Комо-
рата. 

Прилог на годишниот план се стручните критериу-
ми по кои ќе се спроведува стручниот надзор, прашал-
ник за стручен надзор и останатите потребни обрасци 
кои се користат во текот на стручниот надзор. 

Редовниот стручен надзор се спроведува најмалку 
еднаш во период од 7 години. 

 
Член 7 

Вонредниот стручен надзор се врши во случај на 
пријава за неправилности за работењето на здравстве-
ната установа, односно во случај на пријава за непра-
вилности на работењето на фармацевтот при вршењето 
на фармацевтската здравствена дејност. 

Пријава може да поднесе пациент, член на неговото 
семејство и државен орган. 

 
V. СОДРЖИНА НА СТРУЧНИОТ НАДЗОР 

 
Член 8 

Комората врши надзор над стручната работа, врз 
спроведувањето на стручните упатства, ја оценува 
стручната работа на фармацевтите и стручното работе-
ње на здравствените установи во кои се врши фар-
мацевтска дејност како дел од здравствената дејност . 

Стручниот надзор особено ја опфаќа: 
- Организацијата на работата на здравствената уста-

нова, 
- Начинот на работата во здравствената установа, 
- Стручните квалификации на фармацевтите кои ра-

ботат во здравствената установа, 
- Описот на работата, правата и обврските на фар-

мацевтите кои работат во здравствената установа, 
- Стручната работа на фармацевтите во здравстве-

ната установа, 
- Континуираната едукација на фармацевтите во 

здравствената установа, 
- Водењето на службените книги, 
- Начинот на чувањето на лековите и медицинските 

помагала, 
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- Изработката, означувањето и контролата на квали-
тетот на галенските производи, 

- Изработката и означувањето на магистралните 
производи, 

- Останати видови на стручниот надзор спрема пот-
ребата.  

 
VI.  ПОСТАПКА НА СТРУЧЕН НАДЗОР 

 
Член 9 

Постапката за редовен и вонреден стручен надзор 
се поведува со писмен налог подготвен од страна на 
Комисијата и потпишан од претседателот на Комиси-
јата. 

Писмениот  налог за секој поединечен случај на 
надзор треба да содржи: 

- Податоци за здравствената установа над која ќе се 
спроведува надзорот, 

- Податоци за фармацевтот кој ја врши фармацевт-
ската дејност над кој ќе се врши стручниот надзор, 

- Содржина на стручниот надзор, 
- Време на стручниот надзор, 
- Податоци дали се работи за редовен или вонреден 

стручен надзор, 
- Име, презиме и стручна квалификација на вршите-

лот на стручниот надзор, 
- Други битни податоци за вршењето на надзорот. 
По исклучок, стручниот надзор може да се изврши 

и без писмен налог врз основа на устен налог на прет-
седателот на Комисијата и тоа во случаи на итност, а 
писмениот налог мора да се издаде во рок од 48 часа од 
издадениот устен налог. 

 
Член 10 

Стручниот надзор го спроведуваат вршители на 
стручен надзор кои се одредуваат со решение на Коми-
сијата од Листата на вршители на стручен надзор по аз-
бучен редослед. 

При одредувањето на вршителите во секој конкре-
тен случај на надзор се води сметка вршителот дирек-
тно или индиректно да не е поврзан  со здравствената 
установа или со фармацевтот над кои се врши надзорот 
(редовно вработен, дополнителна работа, семејна или 
роднинска поврзаност и други слични причини кои ја 
доведуваат во прашање објективноста на вршителот). 

Вршителот на надзор може да спроведува надзор 
само во исто или пониско ниво на здравствена заштита 
за кое има стручна подготовка и соодветна лиценца за 
работа како и во исто или пониско ниво на здравствена 
заштита каде што е вработен. 

Редовниот стручен надзор го вршат 2 вршители на 
стручен надзор, а по потреба Комисијата може да одре-
ди и повеќе вршители на стручен надзор ако оцени де-
ка за тоа има потреба. 

Вонредниот стручен надзор го вршат 3 вршители на 
стручен надзор, а по потреба Комисијата може да одре-
ди и повеќе  вршители на стручен надзор ако оцени де-
ка за тоа има потреба. 

 
Член 11 

Решението со кое едно лице е одредено за вршител 
на стручниот надзор се доставува до него по пошта, е-
пошта и телефонски се известува најмалку 8 дена пред 
закажаниот термин за вршење надзор. 

Лицето од став 1 на овој член е должно во рок од 2 
дена да го потврди своето учество во надзорот, во 
спротивно ќе се смета дека е даден негативен одговор, 
при што Комисијата одредува друго лице за вршител 
на надзор. 

Роковите од став 1 и 2 на овој член не се примену-
ваат во случаи на вонреден стручен надзор кога треба 
итно да се постапува. 

 
Член 12 

Редовниот стручен надзор се најавува писмено на 
одговорното лице во здравствената установа, односно 
на фармацевтот над чија работа се спроведува стручни-
от надзор најмалку 8 дена пред вршењето на надзорот. 

Известувањето се врши со доставување на еден 
примерок од писмениот налог.  

Вонредниот надзор може да се изврши на ист начин 
како и редовниот надзор, а во случај на итност може да 
спроведе и без најава. 

 
Член 13 

Одговорното лице на здравствената установа и фар-
мацевтот над чија работа се спроведува стручниот над-
зор потребно е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по 
приемот на налогот да ја известат Комората ако надзо-
рот не може да се изврши и да ги наведат причините 
поради кои не може да се спроведе.  

Претседателот на Комисијата ја проценува оправда-
носта на причините поради кои не може да се спроведе 
стручниот надзор.  

Во случај на оправданост на причините поради кои 
не може да се спроведе стручниот надзор, претседате-
лот на Комисијата за стручни прашања определува нов 
термин за спроведување на надзорот, кој не може да 
биде подолг од три месеци од денот на првозакажаниот 
термин на надзор. 

 
Член 14 

Вршителите треба да бидат присутни за цело време 
на вршење на надзорот. 

Вршителите на надзорот во текот на стручниот над-
зор спроведуваат проверка на податоците од налогот, 
проверка на стручната работа на фармацевтите, ја раз-
гледуваат медицинска евиденција и документација, 
спроведуваат интервјуа со лицата кои се поврзани со 
стручниот надзор, вршат проверка на почитувањето на 
одредбите на Кодексот на  етичките должности и права 
на фармацевтите, вршат проверка на валидноста на ли-
ценците за работа,  составуваат записник за извршени-
от стручен надзор, даваат мислење врз основа на зате-
чената состојба и преземаат други соодветни мерки врз 
основа на утврдената состојба.  

Во текот на спроведувањето на надзорот, вршите-
лите на стручниот надзор пополнуваат Листа на пока-
затели за работата на здравствените установи и здрав-
ствените работници-фармацевти при вршење стручен 
надзор. 

 
Член 15 

Вршителот на стручниот надзор е одговорен: 
- Ако при вршењето на стручниот надзор не даде 

упатство за отстранување на неправилностите, 
- Ако ги пречекори овластувањата утврдени во овој 

Правилник, 
- Ако не поднесе пријава во случаи на повреда на 

одредбите од Кодексот на професионалните етички 
норми, 
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- Ако три пати одбие вршење на надзор. 
За одговорностите од став 1 на овој член, Комисија-

та може да му предложи на Извршниот одбор  вршите-
лот на стручниот надзор да се избрише од листата. 

 
Член 16 

Управителот на здравствената установа и фар-
мацевтот над кој се врши надзор се должни на вршите-
лите на надзорот да им го овозможат вршењето на над-
зорот и да им ги дадат сите потребни податоци и извес-
тувања. 

Доколку управителот на здравствената установа и 
фармацевтот над кој се врши надзор не го овозможат 
вршењето на надзорот, тогаш вршителите на стручниот 
надзор за тоа составуваат записник. 

 Комисијата записникот го доставува до Министер-
ството за здравство  со барање да се спроведе инспек-
циски надзор од страна на Министерството за здрав-
ство. 

 
Член 17 

Во вршењето на стручниот надзор има право да 
учествува фармацевтот над кој се врши стручниот над-
зор, односно одговорното лице на здравствената уста-
нова доколку се врши надзор над работењето на здрав-
ствената установа. 

 
Член 18 

Вршителите на стручниот надзор водат записник. 
Записникот содржи: 
- Податоци од налогот , 
- Содржината на стручниот надзор, 
- Фактите утврдени при вршењето на стручниот 

надзор, 
- Наод и мислење на вршителите на стручниот над-

зор, 
- Упатства и мерки кои треба да се преземат за от-

странување на утврдените неправилности, 
- Рок за отстранување на утврдените неправил-

ности, 
- Забелешки за приговорите на фармацевтот над кој 

се  врши стручниот надзор, односно одговорното лице 
на здравствената установа доколку се врши надзор над 
работата на здравствената установа. 

 
Член 19 

Управителот на здравствената установа, одговорно-
то лице како и фармацевтот над кој се врши стручниот 
надзор имаат право на увид во записникот и право на 
приговор кој се внесува во записникот. 

Записникот го потпишуваат вршителите на струч-
ниот надзор и сите лица кои учествувале во спроведу-
вањето на стручниот надзор од став 1 на овој член. 

Записникот на лицата од став 1 на овој член се дос-
тавува во рок од 5 дена од извршениот надзор. 

 
Член 20 

Во случај на утврдување на  неправилности кои мо-
жат веднаш да се отстранат, вршителите на надзорот 
усно ќе наложат тие да се отстранат веднаш  и тоа се 
констатира во записникот. 

За утврдени неправилности, за чие отстранување е 
потребно одредено време, Комисијата изготвува реше-
ние со мерки за отстранување на утврдените неправил-
ности во определен рок кој не може да биде подолг од 
30 дена. 

Решението се изготвува во рок од 15 дена од доста-

вувањето на записникот за извршениот надзор од стра-

на на вршителите на надзорот. 

Решението се доставува до субјектот на надзорот. 

Против решението може да се изјави приговор во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението  

По приговорот одлучува Извршниот одбор на Ко-

мората во рок од 30 дена 

Решението на Извршниот одбор е конечно. 

 

Член 21 

Ако при вршењето на стручниот надзор вршители-

те на стручниот надзор утврдат неправилности од над-

лежност на работењето на Комората, должни се да под-

несат пријава до надлежниот орган или тело на Комо-

рата заради поведување на соодветна постапка, докол-

ку неправилностите не се отстранат на начин и во рок 

согласно со член 19 од овој Правилник. 

Вршителите на стручниот надзор можат да извршат 

повторна контрола заради утврдување дали се отстра-

нети неправилностите утврдени во записникот во опре-

делениот рок.  

 

Член 22 

Фармацевтот не е одговорен за нестручно вршење 

на својата работа во случаи кога и покрај применува-

њето на стручните знаења и вештини работодавецот не 

му ги обезбедил потребните услови за вршење на фар-

мацевтската дејност пропишани со закон. 

 

Член 23 

Вршителите на надзорот се должни целата доку-

ментација за извршениот надзор да ја предадат на Ко-

мисијата во рок од 3 дена од завршувањето на поста-

пката на надзор што е утврдена во овој Правилник. 

 

Член 24 

По добивањето на документацијата од член 22 на 

овој Правилник, Комисијата подготвува извештај за из-

вршениот надзор. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува до 

министерот за здравство и до субјектот на надзорот во 

рок од осум дена по завршување на постапката за над-

зор утврдена во овој Правилник. 

Во примерокот од извештајот кој се доставува до 

субјектот на надзорот се наведува дека истиот има пра-

во да поднесе  приговор на извештајот до министерот 

за здравство во рок од три дена од денот на доставува-

њето на извештајот. 

 

VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 25 

Овој Правилник стапува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Сл. весник на РМ“. 

 

 Фармацевтска комора 

Бр. 02-355/9 на Македонија 

13 декември 2013 година Претседател, 

Скопје доц. д-р Бистра Ангеловска, с.р. 
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1021. 

Врз основа на член 250, став 3, од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на РМ“ бр.34/12, 

145/12, 87/13 и 164/13), и член 20, став 3, точка 6, од 

Статутот на Фармацевтската комора на Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 65/12),  Собранието на 

Комората на седницата одржана на 13.12.2013 година 

донесе 
К О Д Е К С 

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕТИЧКИ ДОЛЖНОС-
ТИ И ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ФАРМАЦИЈАТА 
 

Член 1 
 

ВОВЕД 
Кодексот на професионалните етички должности и 

права на здравствените работници со високо образова-
ние од областа на фармацијата (во натамошниот текст: 
Етички кодекс) претставува севкупност од принципи 
според кои фармацевтите се должни да постапуваат 
вршејќи ги своите стручно-професионални активности 
во фармацевтската практика. Фармацевтската практика 
ги потврдува фармацевтите како здравствени работни-
ци со знаења, вештини и особини за преземање на од-
говорноста за управување и употребување на лековите 
и другите медицинските производи со цел да се добие 
оптималност на исходите при лекувањето. Фармацевт-
ската практика ги вклучува техничките аспекти на фар-
мацевтските услуги, подготовката на лековитите фор-
мулации, снабдувањето со лекови и други медицински 
производи, грижата ориентирана кон пациентот, како и 
обезбедувањето на информации и управувањето на те-
рапијата со лекови и други медицински производи. Со 
Етичкиот кодекс, Фармацевтската комора на Македо-
нија како професионална асоцијација на фармацевтите 
со високо образование ги промовира принципите на 
професионалната етика заради воспоставување на 
етичко однесување на фармацевтите при вршењето на 
работите на фармацевтската здравствена дејност.  

 
Член 2 

Структура на Кодексот 
 
Кодексот го сочинуваат принципи кои ги опфаќаат 

основните морални начела и вредности врз основа на 
кои се воспоставува етичкото однесување на фармацев-
тите. 

Кодексот содржи девет принципи кои ги покриваат 
главните области на професионалното јадро на фар-
мацевтите и фармацевтската дејност.  

Принципите на Кодексот имаат цел да ги постават 
стандардите на професионалното однесување на фар-
мацевтите и да ги изразат нивните одговорности и про-
фесионални вредности како составен дел на фар-
мацевтската професија. Тие го одразуваат и поддржу-
ваат развојот на професијата, практиката ориентирана 
кон пациентот земајќи ги предвид правата и одговор-
ностите на пациентите. 

 Принципите упатуваат на должности кои подробно 
ги насочуваат фармацевтите во стандардите на профе-
сионалното однесување кои тие мора да ги прифатат и 
да ги почитуваат при вршењето на својата професија 
како здравствени работници.  

Член 3 
Содржина на Кодексот 

 
Сите фармацевти треба да ја прифатат доктрината 

на секој принцип и да бидат одговорни за остварување 
на суштинските професионални вредности, со исклу-
чок на случаите кога поради причини надвор од 
стручно-професионалното однесување, принципите не 
можат да бидат директно релевантни за вообичаеното 
индивидуално фармацевтско работење. Принципите на 
Кодексот се однесуваат на сите фармацевти, независно 
од нивната улога, обем, ниво или место на работа: 

- За оние кои стапуваат во професијата, Кодексот ги 
идентификува основните морални обврски на фар-
мацевтската грижа и служи како извор за учење и од-
несување. 

- За оние кои веќе припаѓаат на професијата, Кодек-
сот служи како  основа за одмерување на сопственото 
етичко однесување на фармацевтите и одмерување на 
однесувањето на своите колеги. 

- Кодексот обезбедува насоки и за оние кои не при-
паѓаат на професијата, a може да влијаат на утврдува-
њето на минимум етичкото однесување на фармацев-
тите. Се препорачува работодавците да го имплементи-
раат Кодексот во обуката на нововработените и редов-
но да ги промовираат етичките аспекти на Кодексот.  

Непочитувањето на принципите на Етичкиот ко-
декс претставува основа за поведување на постапка 
пред Судот на честа на Комората и изрекување на сан-
кции. 

 
Член 4 

ПРВ ПРИНЦИП: ЗДРАВЈЕТО И ДОБРОСОСТОЈБАТА НА 
ПАЦИЕНТОТ СЕ ПРВ ПРИОРИТЕТ НА ФАРМАЦЕВТОТ 

 
Основен приоритет на фармацевтот во вршењето на 

своите работни задачи е здравјето и добросостојбата на 
пациентите и граѓаните.  

Должности: 
1.1  Фармацевтот презема соодветни чекори за по-

стигнување оптимални исходи во текот на терапијата 
на пациентите, кога тие користат лекови и други ме-
дицински производи како основа во фармацевтската 
дејност. 

1.2 Фармацевтите преземаат соодветни чекори за да 
се спречат повреди и штети на пациентите и граѓаните. 

1.3  Фармацевтите сочувствуваат и се грижат за па-
циентите. 

1.4  Фармацевтите преземаат соодветни чекори за 
обезбедување на грижа ориентирана кон пациентите во 
секој поглед и преземаат соодветни мерки за заштита 
на добросостојбата на пациентите, особено на децата и 
на другите ранливи групи. 

1.5  Фармацевтот на пациентот му го издава лекот, 
медицинското помагало, хербалниот производ, додато-
кот на исхраната или другиот медицински производ са-
мо кога е  сигурен дека пациентот го разбрал како пра-
вилно и безбедно да го употребува истиот. Во случај 
пациентот да има проблем со разбирањето или да има 
тешкотија во добивањето на информацијата, како на 
пример кај повозрасни пациенти или пациенти со нару-
шен вид, слух, говор и слично, фармацевтот вложува 
дополнителен напор во давањето на информациите и 
советите и користи повеќе средства и време доколку е 
потребно. 
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1.6 Фармацевтот го упатува пациентот кај друг 
здравствен работник или здравствена установа, се кон-
султира со колегите или со другите здравствени работ-
ници во случај кога тоа е потребно, а притоа водејќи 
сметка за личните податоци и доверливоста на пациен-
тот. 

1.7 Фармацевтот во текот на својата работа води 
сметка да не е под влијание на комерцијалните интере-
си или кои било други интереси, вклучувајќи ги и оние 
на евентуалниот работодавец  или на друг давател на 
здравствени услуги.  

1.8 Фармацевтот не смее да остави впечаток кај по-
тенцијалниот купувач дека производите кои ги препо-
рачува за соодветна состојба се ефикасни доколку за 
тоа нема докази.  

1.9 Во случај кога фармацевтот ќе има разумна ос-
нова да смета дека рецептот содржи грешка, пропуст, 
неисправност, двосмисленост или незаконитост или де-
ка она што е пропишано може да предизвика штета врз 
здравјето на пациентот, фармацевтот се консултира со 
лекарот кој го пропишал лекот и ги документира дета-
лите и резултатите.  

1.10 Во случај фармацевтот да увиди дека пропиша-
ниот лек може да биде предмет на злоупотреба и завис-
ност, фармацевтот се консултира со лекарот кој ја про-
пишал терапијата. 

 
Член 5 

ВТОР ПРИНЦИП: ФАРМАЦЕВТОТ ГО ПОЧИТУВА СА-
МООПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПАЦИЕНТОТ, НЕГОВИТЕ 
ПРАВА, АВТОНОМНОСТА И СЛОБОДАТА НА ИЗБОР 

 
Пациентите и јавноста имаат право да бидат вклу-

чени во дискусиите и одлуките за нивното лекување и 
грижа. За ова е потребна активна комуникација. Тие 
треба да се охрабрат да дејствуваат во соработка со 
фармацевтите и другите здравствени работници за да 
се задоволат нивните потреби поврзани со здравјето. 

Должности: 
2.1 Фармацевтот ги почитува правата на секој паци-

ент да учествува во дискусиите и одлуките за нивното 
лекување и ги охрабрува да го прават истото. 

2.2 Фармацевтот презема соодветни чекори ефикас-
но и ефективно да комуницира со пациентите и јав-
носта, водејќи ја комуникацијата прилагодена кон нив.  

2.3 Фармацевтот во текот на својата работа сорабо-
тува со пациентите, со оние кои се грижат за пациенти-
те кога тие самите не можат да го прават и со другите 
здравствени работници за правилно да ја водат и упра-
вуваат грижата и терапијата на пациентот.  

2.4 Фармацевтот на пациентите и на јавноста им ги 
објаснува достапните и расположливи опции и мож-
ности, вклучувајќи ги ризиците и придобивките. Фар-
мацевтот води сметка информациите што ги дава да се 
објективни, независни и клинички евалуирани.  

2.5 Фармацевтот го почитува правото на пациентот 
да одбие да добие професионална услуга. 

2.6 Фармацевтот ја штити и ја почитува приватнос-
та и доверливоста на информациите и податоците што 
се однесуваат на пациентите и должен е да ги чува како 
професионална тајна, 

2.7 Фармацевтот ги чува и обработува личните по-
датоци на пациентот согласно со соодветните законски 
прописи, 

2.8 Фармацевтот обезбедува согласност од пациен-
тот онаму каде е потребно, за услугите и лекувањето 
кое го обезбедува.  

2.9 Фармацевтот ги врши само оние испитувања ка-
де што се исполнети сите барања на регулаторните те-
ла за вклучените личности во тие испитувања или по-
датоците за нивното здравје, вклучувајќи и обезбедува-
ње на писмена согласност на сите учесници. 

 
Член 6 

 
ТРЕТ ПРИНЦИП: ЧЕСТ И ДОСТОИНСТВО НА 

ПРОФЕСИЈАТА 
 
Фармацевтот ја чува честа и достоинството на про-

фесијата и не се вклучува во какви било активности со 
кои ќе ги нарушат истите. 

Должности: 
3.1 Фармацевтот има должност да ги почитува при-

фатените стандарди на однесување во и надвор од сво-
ето професионално работење. 

3.2 Секое кршење на законите, директно или инди-
ректно поврзано со професионалното работење на фар-
мацевтот, може да се смета за доведување на професи-
јата на лош глас и може да се смета за непристојно од-
несување. 

3.3 Фармацевтот не смее да ја користи или да доз-
воли да се користи неговата квалификација, односно 
лиценца или позиција како фармацевт спротивно на 
нивната намена. 

3.4 Фармацевтите кои го носат научното звање - 
доктор на фармацевтски науки се охрабруваат да ја ко-
ристат својата квалификација, но не на начин на кој би 
створиле забуна при што јавноста би поверувала дека 
лицето е лекар.  

3.5 Фармацевтот професионално е одговорен за 
својата работа а тоа значи дека е одговорен за тоа што 
го прави или не го прави, без оглед на советите или на-
соките што ги добива од надредените или од припадни-
ците на другите професии.  

 
Член 7 

 
ЧЕТВРТ ПРИНЦИП: КОНТИНУИРАН  

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 
Фармацевтот држи, одржува високо ниво на профе-

сионални знаења со цел да ги достигне високите стан-
дарди на однесување во нејзината/неговата работа. 

Должности: 
4.1 Во насока на законската определба за континуи-

рана едукација, фармацевтот има одговорност да од-
ржува чекор со промените во фармацевтската дејност, 
да биде во тек со актуелните законски прописи кои ја 
регулираат фармацевтската дејност и лековите и да ги 
зајакнува и одржува своите вештини и знаења како 
здравствен работник. 

4.2 Фармацевтите го прифаќаат концептот на кон-
тинуиран професионален развој, кој се дефинира како 
процес со кој фармацевтот ги зголемува своите знаења, 
вештини и лични квалитети во текот на својата профе-
сионална кариера. 

4.3 Фармацевтот следи континуирана едукација, ко-
ја претставува учење во текот на професионалното ра-
ботење со цел одржување и унапредување на сопстве-
ниот професионалниот развој. 
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4.4 Фармацевтот учествува во вршењето на профе-

сионалниот надзор, кој има за цел да ги утврди струк-

турата, процесите или резултатите од работата на фар-

мацевтите во здравствените установи преку мерење и 

определување на степенот на достигнување и реализа-

ција на договорените стандарди и цели. 

4.5 Фармацевтот посетува настава и се стекнува со 

повисоки стручни и научни звања во областа на фарма-

цијата, како и во нефармацевтски области, но поврзани 

со фармацевтката дејност. 

4.6 Фармацевтот го идентификува, проценува и 

оценува начинот за одвивањето на сопствениот профе-

сионален развој и за тоа води документација. 

4.7 Фармацевтот доброволно членува во професио-

нални организации доколку поинаку не е предвидено 

со закон. 

4.8 Фармацевтот може да учествува во реализација 

на здравствените специјализации како ментор, комен-

тор и едукатор, во активностите на професионалните 

организации (национални и меѓународни) како преда-

вач и обучувач, во регулаторни тела (национални и ме-

ѓународни) како ревизор, предавач и обучувач и во 

процесите на едукација (формална и/или неформална) 

како наставник, помошен наставен кадар, стручно лице 

од пракса, обучувач и сл. 

 

Член 8 

 

ПЕТТИ ПРИНЦИП: СОРАБОТКА СО КОЛЕГИТЕ И 

ДРУГИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

 

Фармацевтот соработува со другите здравствени 

работници за постигнување на најдобар можен исход 

кај пациентот. Фармацевтот ги почитува вештините, 

знаењата и способностите на другите даватели на 

здравствената заштита и се стреми да работи заедно со 

нив за постигнување на оптимални резултати на здрав-

јето на пациентите и јавноста. 

Должности: 

5.1 Фармацевтот настојува да негува, развива и од-

ржува професионални, стручни и ефикасни односи со 

другите колеги од здравството и со другите даватели 

на здравствена заштита и да соработува со нив за по-

стигнување на позитивни исходи во лекувањето на па-

циентите и употребата на лековите и другите медицин-

ски производи. 

5.2 Фармацевтот настојува да ја негува, развива и 

одржува улогата на фармацевт како член на здравстве-

ниот тим со своите експертски знаења и вештини за ле-

ковите и лекувањето. 

5.3 Фармацевтот ги почитува знаењата, вештините 

и одговорноста на колегите и другите здравствени ра-

ботници, ги почитува институциите и другите видови 

на организации кои се дел од нејзиното/неговото оп-

кружување.  

5.4 Фармацевтот се стреми да ги промовира колеги-

јалните односи, настојувајќи професионално да им по-

могне на колегите или на другите здравствени работ-

ници кога од него ќе се побара совет или поддршка во 

вршењето на нивната работа во интерес на подобрува-

њето на здравствената состојба на пациентите, безбед-

носта и јавното здравје.  

5.5 Меѓусебните односи на фармацевтите се на ви-

соко колегијално и професионално ниво, дејствија како 

што се: навредување, омаловажување, неоправдано 

критикување и слично се недостојни за фармацевтот. 

5.6 Фармацевтот настојува да ја одржува довербата 

помеѓу колегите, другите здравствени работници и па-

циентите и се воздржува од јавни коментари кои ја на-

рушуваат професионалната репутација. 

 

Член 9 

 

ШЕСТИ ПРИНЦИП: ПРОФЕСИОНАЛНА  

НЕЗАВИСНОСТ 

 

Фармацевтот се воздржува од влегување или учес-

тво во каква било ситуација или договарање што може 

негативно да се одрази врз неговата професионална не-

зависност или врз неговата професионалност или 

етика.  

Должности: 

6.1 Фармацевтот својата работа ја врши автономно 

и независно и ги решава ситуациите каде постои по-

тенцијален конфликт на интерес.  

6.2 Фармацевтот се советува да одбие вработување 

каде се негира или нарушена е на каков било начин 

професионалната автономија. 

6.3 Фармацевтот се однесува на начин на кој е јасно 

дека тој/таа е одговорен/а за сите одлуки и дејства во 

текот на своето професионално работење. 

6.4 Фармацевтот комуницира со сите членови на 

работниот тим во согласност со сферата на одговор-

ност и хиерархијата на секој вработен.  

6.5 Фармацевтот може да се соочи со конфликтни 

професионални или правни одговорности, заради што мо-

ра да го употреби својот професионален суд при донесу-

вањето на одлуката за насоката на дејствувањето, а треба 

да ги употреби и своите професионални и етички принци-

пи како основа за донесувањето на ваквите одлуки. 

 

Член 10 

 

СЕДМИ ПРИНЦИП: ОГЛАСУВАЊЕ 

 

Фармацевтот, во однос на јавниот интерес, дава ин-

формации за услугите кои се достапни во здравствени-

те установи кои се во согласност со добрата фар-
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мацевтска практика, Законот за здравствената заштита 

и Законот за лековите и медицинските помагал, а не 

учествува, ниту ги поддржува рекламите и кампањите 

кои не се во согласност со законите и кои можат да до-

ведат до заблуда на јавноста. 

Должности: 

7.1 Фармацевтот не учествува во рекламирање на 

здравствената дејност и  здравствени установи што е 

залажувачко, недостојно или преку кое се вршат спо-

редби со други здравствени дејности или установи.  

7.2 Информациите кои се од јавен интерес на фар-

мацевтот се вистинити, точни, релевантни и независни 

и ги дава на начин така што не се добива комерцијален 

впечаток, ниту доведува до заблуда. 

 

Член 11 

ОСМИ ПРИНЦИП: ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ИЗГЛЕД 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА КАДЕ ШТО РА-

БОТИ ФАРМАЦЕВТОТ 

 

Фармацевтите кои им нудат услуги директно на јав-

носта тоа го прават на начин и во простории кои се во 

согласност со стандардите на добрата фармацевтска 

практика и актуелните законски прописи. 

Должност: 

8.1 Придржувањето кон овој принцип се однесува 

на условите кои треба да ги исполнува просторот каде 

што се врши фармацевтската дејност, кој мора да одго-

вара на актуелното законодавство и сите актуелни 

препораки и стандарди во здравствената дејност.  

 

Член 12 

 

ДЕВЕТТИ ПРИНЦИП: ОДГОВОРНА ГРИЖА ЗА ЛЕ-

КОВИТЕ И ДРУГИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

Фармацевтот во текот на својата работа врши соод-

ветна и одговорна грижа за лековите и другите ме-

дицински производи и  нивната контрола. 

Должности: 

8.1 Фармацевтот има професионална одговорност 

да врши соодветна контрола врз сите  лекови и ме-

дицински производи и други производи кои ги набаву-

ва или купува поврзани со неговата работа. 

8.2 Сите фармацевти треба да се во тек со актуелни-

те размислувања, вклучувајќи ги и законските одредби 

за безбедноста и употребата на лековите и другите про-

изводи поврзани со одржувањето и промоцијата на 

здравјето. 

8.3 Фармацевтот веднаш презема мерки во случај 

кога треба да се повлече лек од промет. 

8.4 Фармацевтот не купува, продава или снабдува 

каков било производ за кој има причина да се сомнева 

за неговата безбедност, квалитет или ефикасност. 

8.5 Фармацевтот е сигурен дека снабдувачот и из-

ворот на секој лек се регистрирани според условите ре-

гулирани во Законот за лековите и медицинските пома-

гала.  

8.6 Фармацевтот не снабдува и не издава лекови и 

други медицински производи кои немаат одобрение за 

ставање во промет во Р. Македонија. 

8.7 „Лажен (фалсификуван) лек е оној што на смис-

лен и намерен начин лажно се означува во однос на не-

говиот идентитет и/или потекло. Лажноста, односно 

фалсификувањето може да се однесува и на иноватор-

ните и на генеричките производи, може да вклучи про-

изводи со исправни или со погрешни состојки, без ак-

тивна супстанција, недоволно активни компоненти или 

фалсификувана амбалажа - дефиниција на Светска 

здравствена организација.“ Во случај на појава на ла-

жен (фалсификуван) лек на пазарот, фармацевтот го тр-

га пакувањето од промет, го става на страна од другите 

лекови и медицински производи и пријавува во соод-

ветното регулаторно тело.  

8.8 Фармацевтот ги презема сите потребни мерки за 

рационална употреба на лековите и другите медицин-

ски производи. 

8.9 Фармацевтот ја проценува злоупотребата на ле-

ковите и другите медицински производи, го користи 

правото да не ги издаде истите и во тој случај го упату-

ва пациентот до соодветен здравствен работник или 

институција и истото го документира. 
 

Завршни одредби 

 

Член 13 

Санкциите за непочитување на одредбите од Кодек-

сот, условите и постапката за нивно изредување се ре-

гулирани со Правилникот за утврдување на одговор-

ност на фармацевтите и организација и постапување на 

Судот на честа на Комората. 

 

Член 14 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

Со влегувањето во сила на овој Кодекс престанува 

да важи Кодексот на професионални етички должности 

и права на фармацевтите на Македонија бр. 02-7/1 од 

31. 5. 1995 година.  

 

 Фармацевтска комора 

Бр. 02-355/11 на Македонија 

13 декември 2013 година Претседател, 

Скопје доц. д-р Бистра Ангеловска, с.р. 
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