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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
70. 

Врз основа на член 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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за политичките партии, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 јануари 2008 година. 
 
   Бр. 07-92/1                    Претседател 

4 јануари 2008 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

 
Член 1 

Во Законот за политичките партии (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 76/2004, 5/2007 и 
8/2007), во членот 11 по ставот (2) се додава нов став  
(3), кој  гласи: 

“(3) Политичката партија е должна пред истекот на 
секои четири години од денот на регистрацијата да до-
стави до  основниот суд од членот 17 став (2) на овој 
закон  поединечно дадени потписи заверени  пред но-
тар со број на потписи потребни за основање на поли-
тичката партија.” 

Во ставот (4) бројот “45” се заменува со бројот 
“90”. 

 
Член 2 

Во членот 13 по ставот (1) се додава нов  став (2), 
кој гласи: 

“(2) Потписите за основање на политичка партија се 
даваат со изјава пред нотар.” 

 
Член 3 

Во членот 17 став (2) зборовите: “во Битола, Тето-
во, Скопје II - Скопје, Струмица и Штип, за подрачјето 
на основните судови” се бришат. 

Во ставот (4) зборовите: “како и образецот за дава-
ње на потписи за основање и членување во политичка 
партија кои се објавуваат” се заменуваат со зборовите: 
“кој се објавува”. 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 4 
Во членот 18 став (2) алинејата 3 се менува и гласи: 
“- изјава за основање;”. 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за политичките партии. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR PARTITË POLITIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për partitë politike (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë“ numër 76/2004, 5/2007 dhe 
8/2007), në nenin 11 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 
(3), si vijon: 

“(3) Partia politike është e obliguar që para kalimit të 
çdo katër viteve nga dita e regjistrimit t'ia dërgojë gjyqit 
themelor nga neni 17 paragrafi (2) të këtij ligji nënshkrimet 
e dhëna në mënyrë individuale të verifikuara para noterit 
me numrin e nënshkrimeve të nevojshme për themelimin e 
partisë politike.” 

Në paragrafin (4) numri “45” zëvendësohet me numrin 
“90”. 

 
Neni 2 

Në nenin 13 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Nënshkrimet për themelimin e partisë politike 
jepen me deklaratë para noterit.” 

 
Neni 3 

Në nenin 17 paragrafi (2) fjalët: “në Manastir, Tetovë, 
Shkupi II - Shkup, Strumicë dhe Shtip, për rajonet e 
gjykatave themelore”, shlyhen. 

Në paragrafin (4) fjalët: “si dhe formulari për dhënien e 
nënshkrimeve për themelimin dhe anëtarësimin në parti 
politike të cilat shpallen” zëvendësohen me fjalët: “që 
shpallet”. 

Paragrafi (5) shlyhet.  
 

Neni 4 
Në nenin 18 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“- deklarata për themelim;”. 
 

Neni 5 
Autorizohet Komisioni juridik-ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë ta verifikojë tekstin e spastruar 
të Ligjit për partitë politike. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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72. 

Врз основа на член 4 од Законот за меѓународни ре-
стриктивни мерки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 36/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕР-
КА ВОВЕДЕНА СО ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА 
СОВЕТОТ НА ЕУ 2007/635/3НБП ОД 1 ОКТОМВРИ 
2007 ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА ЗА ЗА-
ЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2004/694/3НБП ЗА НАТА-
МОШНИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ЕФЕКТИВНА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА МЕЃУ-
НАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД ЗА ПОРАНЕШНА  

ЈУГОСЛАВИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се спроведува рестриктивната мерка 

воведена со Заедничката позиција на Советот 
2007/635/ЗНБП од 1 октомври 2007 за продолжување 
на важноста за Заедничката позиција 2004/694/ЗНБП за 
натамошни мерки за поддршка на ефективна импле-
ментација на мандатот на Меѓународниот кривичен 
суд за поранешна Југославија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Се определуваат Министерството за финансии, 
Управа за финансиска полиција и Дирекцијата за спре-
чување на перење на пари за надлежни органи за спро-
ведување на рестриктивната мерка. 

 
Член 3 

Надлежните органи од член 2 на оваа одлука се 
должни да определат одговорни лица за следење и за ин-
формирање за спроведување на рестриктивната мерка. 

 
Член 4 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши 
на начин утврден во Регулативата на Советот (ЕС) бр. 
1763/2004 од 11 октомври 2004 за воведување на некои 
рестриктивни мерки за поддршка на ефективна импле-
ментација на мандатот на Меѓународниот кривичен 
суд за поранешна Југославија. 

 
Член 5 

Надлежните органи од член 2 на оваа одлука се 
должни навремено и без одлагање да се координираат 
и информираат меѓусебно за сите преземени дејствија 
и активности при спроведувањето на рестриктивната 
мерка. 

      Бр. 7334/1                                                     Заменик на претседателот
3 декември 2007 година                                              на Владата на Република 
             Скопје                                                                  Македонија, 
                                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
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Член 6 
Надлежните органи од член 2 на оваа одлука се 

должни во рок од 30 дена да достават  информации до 
Министерството за надворешни работи за спроведува-
ње на рестриктивната мерка. 

 
Член 7 

Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2007/635/ЗНБП 
од 1 октомври 2007 за продолжување на важноста за Заед-
ничката позиција 2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за 
поддршка на ефективна имплементација на мандатот 
на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југо-
славија и Регулативата на Советот  (ЕС) бр. 1763/2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од 11 октомври 2004 за воведување на некои рестри-
ктивни мерки за поддршка на ефективна имплемента-
ција на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за 
поранешна Југославија во оригинал на англиски и во 
превод на македонски јазик се доделени во прилог на 
оваа одлука и се нејзин составен дел. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 19-8669/1               Заменик на претседателот 

8 јануари 2008 година             на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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73. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.11.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за трговија, хотелски и тури-
стички услуги „Џокер-Турист“ увоз-извоз Битола ДО-
ОЕЛ, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 1 во Охрид. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.  

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6762/1              Заменик на претседателот 

13 ноември 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
74. 

Врз основа на член 16, став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 
54/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 8.01.2008 година одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 19-159/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. „КРСТЕ МИСИРКОВ“ БР. 61 ВО СКОПЈЕ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-159/1 од 26.01.2006 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје, за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „20“ се заменува со бројот „14“, а зборовите: 
„електронски рулет“ се заменуваат со зборовите: „авто-
мат за игри на среќа на кој истовремено можат да учес-
твуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 19-8560/1                 Претседател на Владата 

8 јануари 2008 година            на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
75. 

Врз основа на член 170, став 2, точка а), член 172, 
точка в), член 194, член 210, точка г) и член 211, точка г) 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
24.12.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Поради постапување спротивно на забраната од 

член 172, точка в) од Законот за хартии од вредност - 
вклучување во активност која има или би имала за цел 
измама на некое лице или негово доведување во заблу-
да со внесувањето и реализацијата на налозите бр. 
27092, 27703 и 27129, поради реализирање на трансак-
цијата бр. 191207306136 со 18 обични акции од издава-
чот МЗТ Леарница АД Скопје, без постоење на вали-
ден налог од клиент, од страна на овластениот брокер 
Марина Макенаџиева, како и поради реализација на тр-
говска трансакција со хартии од вредност која има за 
цел да ја зголеми цената на хартиите од вредност и да 
ги наведе инвеститорите да ја купуваат таа хартија од 
вредност, согласно член 170, став 2, точка а) од Зако-
нот за хартии од вредност. 

1. Се одзема дозволата за работење на брокер на Ма-
рина Макенаџиева, овластен брокер во брокерска куќа 
Бро Дил АД Скопје, дадена со Решение на Комисијата за 
хартии од вредност бр. 07-343/4 од 10.03.2006 година. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје по 
приемот на ова решение, да го исклучи овластениот 
брокер Марина Макенаџиева со шифра “мак058“ од си-
стемот за тргување на берзата. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Марина Макенаџиева. 

4. Жалбата изјавена против ова решение, не го од-
лага неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-3530/7                    Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2007 година                         Претседател, 
            Скопје                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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76. 
Врз основа на член 170, став 2, точка а), член 172, 

точка в), член 194, член 210, точка г) и член 211, точка г) 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
24.12.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Поради постапување спротивно на забраната од 

член 172, точка в) од Законот за хартии од вредност - 
вклучување во активност која има или би имала за цел 
измама на некое лице или негово доведување во заблу-
да со внесувањето и реализацијата на налозите бр. 
16223, 16840 и 16850, од страна на овластениот брокер 
Стојан Василев, како и поради реализација на трговска 
трансакција со хартии од вредност која има за цел да ја 
зголеми цената на хартиите од вредност и да ги наведе 
инвеститорите да ја купуваат таа хартија од вредност, 
согласно член 170, став 2, точка а) од Законот за хар-
тии од вредност. 

1. Се одзема дозволата за работење на брокер на 
Стојан Василев, овластен брокер во брокерската куќа 
Алта Виста Брокер АД Скопје, дадена со Решение на 
Комисијата за хартии од вредност бр. 07-718/7 од 
25.04.2006 година. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје по 
приемот на ова решение, да го исклучи овластениот 
брокер Стојан Василев со шифра “вас064“ од системот 
за тргување на берзата. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Стојан Василев. 

4. Жалбата изјавена против ова решение, не го од-
лага неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-3530/8                    Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2007 година                         Претседател, 
            Скопје                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
77. 

Врз основа на член 90 став 1 и 2 и член 184 од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), постапувајќи 
по жалбата изјавена од АДГ “Маврово“ Скопје, против 
Одлуката бр. 02-2650/1 од 27.11.2007 година на Маке-
донска берза АД Скопје, Комисијата за хартии од вред-
ност, на својата седница одржана на ден 24.12.2007 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата од АДГ “Маврово“ Скопје, изјавена 

против Одлуката број 02-2650/1 од 27.11.2007 година 
на Македонска берза АД Скопје, се одбива во целост 
како неоснована. 

2. Одлуката број 02-2650/1 од 27.11.2007 година на 
Македонска берза АД Скопје се потврдува. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Решението ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-3763/3                    Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2007 година                         Претседател, 
            Скопје                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

78. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” број 03/02, 51/03, 85/03, 
40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 12 став 4 од 
Законот за платниот промет (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 113/07), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА  ОТВОРАЊЕ И  ЗАТВОРАЊЕ НА  

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 
 
1. Во точка 6, алинеја 3 од Одлуката за начинот и по-

стапката за отворање и затворање на трансакциска сме-
тка О.бр.7796 од 7.12.2007 година, објавена во (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 150/07) зборови-
те “ заверено кај овластено лице (нотар)” се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
      О.бр. 236                        
10 јануари 2008 година                                 Гувернер,                                       
           Скопје                                        м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

79. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 32 став 6 од 

Законот за електронските комуникации (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 13/2005, 14/2007 и 
55/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации, на состанокот одржан на ден  
27.12.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИ-
ОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА  

ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за методологијата за пресметување 

на годишниот надоместок за надзор на пазарот за еле-
ктронски комуникации (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.139/2006, 5/2007 и 33/2007) во член 
3 во табелата, во колоната “Процентуален износ” бро-
јот “0,1” се заменува со бројот “0,07”, бројот “0,2” се 
заменува со бројот “0,14”, бројот “0,3” се заменува со 
бројот “0,21”, бројот “0,4” се заменува со бројот “0,28” 
и бројот” 0,5” се заменува со бројот “0,35”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2008 
година. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави 
на веб страната на Агенцијата. 

 
Бр. 11-189/1               Агенција за електронски комуникации 

27 декември 2007 година    Претседател на Комисијата, 
   Скопје                          Софче Јовановска, с.р. 
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

80. 
Врз основа член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за Ака-

демија за обука на судии и јавни обвинители (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.13/06), Управниот 
одбор на Академијата, на дваесеттата седницата одржа-
на на ден 27.12.2007 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЧЕТОКОТ, 
РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА, ДИСЦИПЛИНСКАТА 
ОДГОВОРНОСТ И ДРУГИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕ-

МИЈАТА–ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за почетокот, редот и дисциплина-

та, дисциплинската одговорност и други права и обвр-
ски на кандидатите за почетна обука во Академијата – 
теоретска настава (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.95/07) во членот 27 се брише ставот 6.   

 
Член 2 

Правилникот за измена на Правилникот за почето-
кот, редот и дисциплината, дисциплинската одговор-
ност и други права и обврски на кандидатите за почет-
на обука во Академијата – теоретска настава влегува во 
сила со денот на донесувањето. 

 
                                          Академија за обука на 
                                       судии и јавни обвинители 
                                   Претседател на Управен одбор, 
                                          Абдулаким Саљиу, с.р. 

__________ 
81. 

Врз основа на член 9, став 1 алинеја 1 од Законот за 
Академија за обука на судии и јавни обвинители 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/06) и чл. 94 од Статутот на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/06), Управниот одбор на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители, на дваесеттата седница одр-
жана на 27.12.2007 година, го донесе следниов  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕКОТ И НАЧИНОТ НА ОДВИВАЊЕ НА 
ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ПОЧЕТНАТА ОБУКА, 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И МЕНТОРИТЕ 

 
I. ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат правилата за трае-
њето, статусот, правата и обврските на учесниците и 
менторите, критериумите и елементите за  вреднување 
на успехот и оценувањето на кандидатите, водењето на 
евиденцијата во текот на практичната обука, согласно про-
грамата за практична обука, а врз основа на  начелата на 
јавност и информираност за работењето на Академијата.  

 
II. ПРАКТИЧНА ОБУКА  

Член 2 
Практичниот дел од почетната обука се спроведува 

под насоки и упатства на менторите – судии и јавни об-
винители, првенствено во судовите и јавните обвини-
телства, но може да се спроведува и во други правосуд-
ни органи, институции и организации кои имаат допир-
ни точки со извршувањето на судиската и обвинител-
ската функција. 

Практичната обука за кандидатите започнува по за-
вршување на теоретската настава во тековната година 
и трае 10 месеци. 

Последниот (десеттиот) месец од практичната обу-
ка, кандидатот се подготвува во Академијата за полага-
ње и го полага завршниот испит. 

Подготовката за полагање на завршниот испит од 
став 4 на овој член може да ги опфаќа следните актив-
ности: 

- дополнителни часови од поодделни предмети, 
според потребите на учесниците; 

- вежби; 
- средби и консултации со поодделни едукатори, 

според потребите на учесниците; 
- симулирани судења; 
- други облици на подготовка потребни за успешно 

полагање на завршниот испит, според потребите на 
учесниците или по наоѓање на Академијата, едукатори-
те или менторите. 

 
Член 3 

Целта на практичната обука е кандидатите, под 
водство на менторите да се обучат и професионалсно 
да се оспособат за успешно извршување на судската, 
односно обвинителската функција.   

 
Член 4 

Практичната обука ќе се изведува во основните судо-
ви со проширена надлежност,Апелационите судови, во 
основните и Вишите јавни обвинителства на четирите 
апелациски подрачја: Скопје, Битола, Штип и Гостивар. 

Времетраењето на практичната обука ќе се одвива 
според следниот распоред: 

- 5  месеци во Основните судови;     
- 1 месец во Апелациските судови;  
- 3 месеци во јавните обвинителства (два месеци во 

Основните јавни обвинителства и еден месец во Виши-
те јавни обвинителства). 

Времетраењето на практичната обука, според обла-
стите на правото во судовите и јавните обвинителства, 
поблиску се уредува со програмата за практична обука 
која се изготвува  за секоја генерација на  учесници на 
почетна обука.  

 
III. ПРЕДМЕТ И СОДРЖИНА НА ПРАКТИЧНАТА 

ОБУКА 
 

Член 5 
Практичната обука ги опфаќа следните главни об-

ласти од правото: кривично право и граѓанско право. 
Практичната обука по кривичното право опфаќа: 

предистражна, истражна, кривична постапка, извршу-
вање на санкции, прекршочна постапка, постапка спре-
ма малолетници, постапка по правни лекови.  

Практичната обука по кривичното право се изведу-
ва во основните судови со проширена надлежност, апе-
лациските судови, основните и вишите јавни обвини-
телства. 

Практичната обука по граѓанско право опфаќа: гра-
ѓанска процесна постапка, вонпроцесна постапка, из-
вршна  постапка, постапка по работни спорови, постап-
ка по стопански спорови, стечајна постапка.  

Практичната обука по граѓанско право се изведува 
во основните судови од проширена надлежност  и апе-
лациските судови.  

 
Член 6 

Во рамките на практичната обука по кривично и 
граѓанско право, менторот може да го упати кандида-
тот истата да ја реализира во други органи, институции 
и установи чија дејност е поврзана со соодветните об-
ласти.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА 
 

Член 7 
Практичната обука се спроведува особено преку 

следните методи и техники: 
- Присуство на расправи и претреси  што ги води 

менторот; 
- Изготвување на нацрт судски одлуки обвинителни 

и други акти; 
- Учество во симулирани судења;  
- Извршување правни работи во други правосудни 

органи и сродни институции  и организации.  
Менторот може да одлучи практичната обука да ја 

реализира и преку други методи и техники преку кои 
кај учесниците се развиваат способностите за толкува-
ње и примена на законите,   критичко мислење и резо-
нирање и се развиваат способностите за практицирање 
на судско/обвинителската професија. 

 
V. МЕНТОРИ 

 
СТАТУС НА МЕНТОРИТЕ 

 
Член 8 

Кандидатите во текот на практичната обука ќе ра-
ботат под водство на ментори. 

Менторите се определуваат од редот на судиите и 
јавните обвинители коишто ги исполнуваат критериу-
мите за едукатори предвидени во член 46 од Статутот 
на Академијата. 

Судскиот совет на Република Македонија и Сове-
тот на јавни обвинители до Управниот одбор, во завис-
ност од бројот на учесниците во секој циклус од пра-
ктичната обука, доставуваат поширока листа на поиме-
нично определени ментори од редот на активните су-
дии и јавните обвинители.   

Менторите ( активните судии и јавните обвините-
ли), го задржуваат статусот на судии или јавни обвини-
тели, а правата од работен однос ги остваруваат во су-
дот, односно јавното обвинителство  каде се вработени.   

Менторите се определуваат за време од најмногу 
три циклуси на почетна обука   

Статусот ментор  престанува и пред истекот на пер-
иодот за кој се определени и тоа:   

- по негово барање;   
- ако му престане функцијата или работниот однос 

по било кој основ; 
- ако е спречен да спроведува обука од било која 

причина или несовесно, нередовно или неквалитетно 
го врши менторството заради што добил негативна ме-
сечна оценка од кандидатите.   

Во случај на настанување на било која од причини-
те за спреченост на менторот за спроведување на про-
грамата за практична обука, претседателот на судот, 
односно јавниот обвинител, должен е веднаш за тоа да 
го извести директорот на Академијата. 

Директорот на Академијата без одлагање определу-
ва друг ментор од доставената листа и за тоа ќе ги из-
вести надлежниот јавен обвинител односно претседа-
тел на суд, и судскиот, односно обвинителскиот совет. 

Доколку листата на ментори е исцрпена, директорот, 
од судскиот, односно обвинителскиот совет на Република 
Македонија ќе побара да се определи нов ментор. 

 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА МЕНТОРИТЕ 

  
Член 9 

 Менторите имаат право на надоместок за изврше-
ната работа. 

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член 
се определува во посебен правилник за надоместоци на 
менторите, донесен од Управниот одбор на Академија-
та, а по претходна согласност на Министерот за правда. 

Член 10 
Заради усовршување и осовременување на менторска-

та работа и практиката, менторите имаат право и обврска 
да посетуваат специјализирни обуки за  ментори,  во зем-
јата и во странство, организирани од Академијата.  

 
Член 11 

Еден ментор може последователно, но не и исто-
времено, да биде ментор на  повеќе кандидати. 

 
Член 12 

На секој кандидат се назначуваат по шест ментори 
од следните области: 

- по два ментори  за практична работа во Основен 
суд  (1 за граѓански и 1 за кривични предмети);  

- по два ментори за практична работа во Апелаци-
ски суд (1 за граѓански и 1 за кривични предмети); 

- по два ментори за практична работа во јавните об-
винителства (еден ментор за практична работа во Ос-
новно јавно обвинителство и еден ментор за практична 
работа во Вишо јавно обвинителство). 

Менторите од ст.1 на овој член претставуваат мен-
торски тим, за секој кандидат поодделно.  

Менторите од секој менторски тим, од своите редо-
ви избираат координатор-ментор, (во натамошниот 
текст координатор) кој ја следи и координира практич-
ната работа на секој кандидат во текот на целата пра-
ктична обука.  

 
УЛОГА, ПРАВА И ОБВРСКИ НА КООРДИНАТОРОТ 

 
Член 13 

Координаторот на секој менторски тим, покрај ре-
довните права и обврски на ментор, се грижи и за дос-
ледна реализација на програмата за практична обука. 

Координаторот ја координира работата на ментори-
те од менторскиот тим на кој му припаѓа и се грижи за 
постојана комуникација со Академијата. 

Комуникацијата од ставот 2 на овој член особено се 
однесува на: 

- распоредување на кандидатите во судовите, јавни-
те обвинителства и другите органи, институции и уста-
нови, согласно  чл. 7  ст.1 алинеа 4 од овој правилник;  

- известување за отсуствата на кандидатите  и други 
прашања од значење за редовно и ефективно одвивање 
на практичната обука; 

- по завршување на  деветмесечната практична обу-
ка, Координаторот ја доставува до Академијата целокуп-
ната писмена евиденција  водена од секој ментор, секој 
кандидат, како и извештајот на секој менторски тим за 
збирната оценка за секој кандидат за практичната обука.  

 
Член 14 

Менторите во текот на практичната обука кај кан-
дидатите  треба да ги развиваат особено следните спо-
собности и вештини: 

- Правни способности: резонирање, познавање на 
процесните и материјалните закони, способност за пра-
вилна оценка на доказите и фактите, правилна примена 
на законите. 

- Компетенции: подготовка на одлуки, вештина за 
образлагање на одлуките, способност за  решавање на 
спорни прашања, за почитување на меѓународните 
стандарди за судење во разумен рок, како и навремено 
пишување на одлуките. 

- Професионални и лични карактеристики: неза-
висност, непристрасност, еднаков третман на странки-
те, законитост и правичност, чувство за коректност, 
внимателност, разбирање и трпение, професионално и 
достоинствено однесување  во судницата.   

- Комуникациски вештини: разбирливост во пи-
шувањето, логичност, прецизност јасност  во комуни-
цирањето со сведоците и другите учесници во постап-
ката, градење на правила за однесување со странките 
во постапката. 
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- Менаџерски способности: ефективна примена на 
принципите за управување со предметите и времето, 
управување со постапката, менаџмент во судница. 

- Вештини за спогодување: развивање на вештината 
за преговарање и спогодување, вештина за олеснување и 
охрабрување на помирувања, и поттикнување на спогоду-
вање без вршење на било каков притисок врз странките. 

 
Член 15 

Секој ментор во текот на реализирањето на пра-
ктичната обука е должен:  

- да изготви План на активности за практична рабо-
та, согласно Програмата за практична обука, во коор-
динација со останатите ментори од менторскиот тим; 

- да ја охрабрува активната партиципација на секој 
од учесниците;  

- да ги стимулира учесниците за критичко и анали-
тичко мислење и практична примена на законите;  

- да им дава поддршка, помош, совети за сите пра-
шања  поврзани со функцијата за која се подготвуваат;  

- да е подготвен да го подели искуството и знаење-
то со учесниците; 

- да го надгледува изведувањето на практичната ра-
бота во другите одделенија, органи, институции или 
установи во кои се испратени учесниците; 

- по завршување на престојот на учесникот во друго 
одделение на истиот правосуден орган, друг државен 
орган, установата или институцијата, да прибави изве-
штај за резултатите на учесникот, според образец изго-
твен од Академијата. 

- за сите овие податоци, а особено за формите за 
проверка на оспособеноста на учесниците за практична 
работа, како и за нормите за бодирање на успехот, на-
времено и постојано да ги информира учесниците;    

- да ги направи достапни на кандидатите предмети-
те, законите и останатата литература потребна за извр-
шување на судската односно обвинителската функција; 

- по истекот на времето за менторирање да ја фор-
мира поединечната оценка (член 38 од овој правилник). 

- секој менторски тим, по завршување на деветме-
сечната менторска фаза, треба да ја формира  збирната 
оценка за секој кандидат согласно правилата за оцену-
вање од овој Правилник на заеднички состанок со Ди-
ректорот на Академијата за што се составува извештај 
за збирна оценка на учесникот од практичната обука; 

- да води писмена евиденција и да ја заверува со 
својот потпис. 

 
VI. ПИСМЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 16 

Писмената евиденција, од член 15 алинеја 12 оп-
фаќа: 

- менторски дневник, кој се изработува во стандар-
дизирана форма од страна на Академијата, и кој менто-
рот го води за секој  учесник под негово менторство; 

- извештај за поединечната оценка на учесникот од 
секој ментор поодделно (чл.38 од овој Правилник); 

- извештај за збирната оценка на учесникот од Мен-
торскиот тим; 

- извештај  за резултатите  на кандидатот од престо-
јот во друга институција.  

 
СОДРЖИНА НА МЕНТОРСКИОТ ДНЕВНИК 

 
Член 17 

Во менторскиот дневник, секој ментор секојдневно 
ги заведува и со свој потпис ги заверува следните пода-
тоци: 

- секојдневното присуство, како и отсуствата на 
кандидатот, вклучувајќи ги и неговите престои во дру-
ги одделенија на истиот правосуден орган, други др-
жавни органи, институции;  

- опис на зададените и превземени  активности и 
изработените процесни акти; 

- времетраењето на престојот на кандидатот во дру-
га институција;  

- степенот на учество и ангажираност на учесникот 
за цело време додека е под негово менторство; 

- успешноста на учесникот за време на престојот  во 
други одделенија на истиот правосуден орган, други 
државни органи, институции, согласно Iзвештајот од 
член 15 алинеја 7 на овој правилник; 

- прогресот во учењето и  точките каде треба да се 
фокусира обуката на учесникот; 

- начини и форми на континуирана проверка на зна-
ењата и резултатите; 

- Поединечната оценка за секој учесник предвидена 
во член 15 алинеја 10 од овој правилник.  

 
Член 18 

Менторскиот тим, на почетокот на практичната 
обука, изготвува  распоред за учество на кандидатот во 
други институции, согласно програмата за практична 
обука кој го доставува до  Академијата. 

Координаторот ја известува Академијата заради 
склучување на рамковни спогодби со институцијата ка-
де ќе престојува кандидатот. 

Со спогодбата се определува обврска за одговорно-
то лице на институцијата каде е упатен учесникот да 
определи лице под чии насоки се работи учесникот за 
време на престојот и кое ќе изготви извештај за престо-
јот на кандидатот. 

 
Член 19 

Извештајот од  член 15 алинеја 7 содржи име на ор-
ганот, установата или институцијата, времетраење на 
упатувањето и целта на упатувањето. 

Извештајот за престој на кандидатот во друга уста-
нова содржи податоци за редовноста и успешноста во 
реализираните активности на секој кандидат како и 
описна забелешка за прогресот  во учењето. 

 
Член 20 

Менторите од секој менторски тим се должни нај-
малку еднаш во месецот, да се состанат заради воедна-
чување на начинот на оценување, дискутирање за воо-
чените проблеми и други елементи диктирани од акту-
елните потреби. 

Состаноците може да ги иницира секој ментор по-
одделно или координаторот на тимот.  

Секој ментор е должен постојано да одржува конта-
кти со координаторот на тимот и да го информира за 
преземените активности. 

Менторот одржува контакти и со лицето под чии 
насоки работи учесникот за време на престојот во дру-
гата установа. 

 
Член 21 

Менторите од сите менторски тимови на едно апе-
лациско подрачје, одржуваат периодични средби зара-
ди дискусија, размена на искуства и решавање на опре-
делени тековни проблеми, на своја иницијатива или на 
иницијатива на директорот на Академијата. 

   
Член 22 

Менторите од сите региони, во текот на еден мен-
торски циклус, најмалку три пати,  а по потреба и пове-
ќе, се состануваат со директорот  на Академијата зара-
ди дискутирање на заеднички проблеми и изнаоѓање на 
решенија за воедначување и унапредување на практич-
ната обука, како и за потребите од дополнителна обука 
на менторите. 
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VI. УЧЕСНИЦИ ВО ПРАКТИЧНА ОБУКА 
  
ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

 
Член 23 

Учесниците ги имаат следните права: 
- месечен надоместок во висина од 70% од  просеч-

ната плата на стручен соработник во основен суд и 
право на колективно осигурување согласно прописите 
за осигурување; 

- ефективна практична обука за стекнување на знае-
ња и вештини неопходни за извршување на судската и 
обвинителската функција; 

- континуирано вреднување на нивните стекнати 
знаења и вештини  според единствени критериуми и 
елементи, јавно објавени пред почетокот на обуката;  

- користење на библиотеката, наставните материја-
ли, опремата и просториите на академијата, како и на 
соодветната институција каде се изведува практичната 
обука, а според утврдените правила на институцијата; 

- писмено евидентирање на редовноста, активноста, 
степенот на исполнување на наставните задачи и обвр-
ски, резултатите, оценките и бодовите од секоја актив-
ност од страна на одделниот ментор во менторскиот 
дневник; 

- месечно оценување на секој ментор според евалу-
ациони листи изготвени  од Академијата кои ги доста-
вуваат до стручната служба на Академијата. 

 
Член 24 

Учесниците ги имаат следните обврски: 
- редовно да одат на практична обука почитувајќи 

го работното време на органот каде ја изведуваат оваа 
обука; 

- активно да учествуваат во работата на судовите, 
јавните обвинителства и другите органи и институции 
каде ќе бидат определени според програмата за пра-
ктична обука и Планот за практична обука изготвен од 
менторот; 

- активно да учествуваат во сите дејствија за кој е 
надлежен судијата, односно јавниот обвинител кој е 
ментор на кандидатот, под негово менторство. 

 
Член 25 

Активното учество од член 24  алинеја 2 и 3 од овој 
Правилник, ги опфаќа особено следните активности: 

- помагање на судијата/јавниот обвинител во секојд-
невната работа, особено во подготовка на предметите;   

- присуство на судење; 
- подготовка на писмената коресподенција со др;  
- изнесување на сопственото мислење во поглед на 

оценката на доказите и процесната одлука;  
- учество во заеднички дискусии со судиите и јав-

ните обвинители, како и во анализата  на судската пра-
кса на сите нивоа, на материјалното и процесното зако-
нодавство; 

- дискусии и дебатирања за прашања и теми засно-
вани на вистински и симулирани случаи; 

- подготвување нацрт пресуди, обвиненија, како и 
други процесни одлуки; 

- пишување извештаи, статистистички извештаи и 
информации, по укажување на менторот; 

- донесување одлуки на симулирани случаи зададе-
ни од менторот; 

- подготовка на нацрт завршни зборови и жалби кои 
ќе им ги довери менторот; 

- преземање други активности по избор на менто-
рот, или по сопствен предлог, за кои менторот смета 
дека ќе придонесат за оспособување на кандидатот за 
примена на стекнатите знаења во практиката; 

- евидентирање на активностите во Дневник на 
учесникот. 

СОДРЖИНА НА ДНЕВНИКОТ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
 

Член 26 
Дневникот на учесниците има стандардизирана 

форма и се изработува од Академијата.  
Во Дневникот, учесниците описно и сумарно ги 

внесуваат: содржината на  превземените активности, 
како и изработени процесни акти. 

Дневникот од претходниот став на овој член, на 
крајот на секоја работна недела, учесниците го доста-
вуваат на заверка до соодветниот ментор. 

На крајот на деветмесечната менторска фаза,  секој 
учесник, својот дневник  го предава до координаторот 
на својот менторски тим.  

 
VII. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

 
Член 27 

Кандидатот во текот на практичната обука има пра-
во на дневен и неделен одмор. 

Дневниот одмор кандидатот ги користи во времето 
кое е определено за дневен одмор во органот каде ја из-
ведува практичната обука.  

 
Член 28 

Кандидатот е должен да го пријави однапред, или 
ако за тоа постои оправдана причина, дополнително да 
го оправда секое отсуство од  практичната обука.  

Барањето за оправдување на отсуство, кандидатот 
го доставува до менторот под чие менторство работи, 
односно до лицето под чии насоки работи учесникот во 
институцијата каде престојува, кое го известува менто-
рот за отсуството. 

Менторот ја оценува оправданоста на отсуството и 
во писмена форма изготвува потврда за оправдано или 
потврда за неоправдано отсуство, а воедно отсуството 
го евидентира во менторскиот дневник. 

Секое отсуство на учесникот од практичната обука 
(оправдано или неоправдано), менторот веднаш, или во 
рок од 48 часа, ја известува стручната служба на Ака-
демијата заради регистрирање на отсуството. 

 
VIII. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ПРАКТИЧНАТА ОБУКА 
 

Член 29 
Практичната обука се изведува според Програма за 

практичниот дел од почетната обука и Планот за пра-
ктична работа со кандидатите што го донесува секој 
ментор. 

Практичната обука опфаќа: 
- работа во суд или јавно обвинителство; 
- работа во друг орган или институција;  
- посета на установи; 
- учество во континуирана обука; 
- други облици кои по наоѓање на менторот се од 

значење за ефикасно реализирање на обуката. 
 

Член 30 
Практичната обука може да се реализира преку: 
- помагање на менторот во извршување работи од 

неговиот делокруг; 
- самостојно водење предевиденција; 
- самостојно следење и евидентирање на движењето 

на предметот; 
- коресподенција со органите и институциите спо-

ред напатствијата на менторот; 
- подготвување и реферирање на предметот;  
- прибирање потребна библиографија за решавање 

на предметот; 
- пребарување судска пракса и други извори на право; 
- дискусија и предлог на одлука по завршување на 

судење; 
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- дискусија и предлог одлука по кривични пријави; 
- собирање потребни известувања; 
- пишување процесни решенија и жалби; 
- пишување пресуди и обвиненија; 
- решавање симулирани случаи зададени од менто-

рот; 
- изработка на извештаи, записници за одделни про-

цесни дејствија; 
- изработка на писмени есеи на определена тема за-

дадени од менторот; 
- изработка на извештај од присуство на обука; 
- изработка на извештај од посета на други органи, 

институции или установи. 
 

Член 31 
Менторите можат да ги испраќаат учесниците, до-

дека се на практична обука во судовите на граѓански 
предмети, во следните органи, институции и установи: 

- Народен правобранител; 
- Центар за социјални работи; 
- Катастар; 
- Берза на РМ; 
- Народна банка на РМ; 
- Царинска управа; 
- Управа за јавни приходи. 
 

Член 32 
Менторите можат да ги испраќаат учесниците, до-

дека се практична обука во судовите на кривични пред-
мети, во следните органи, институции и установи: 

- Завод за судски вештачења; 
- Казнено поправни установи; 
- Центри за зависности; 
- Психијатриски клиники; 
- Кампови за лекување на наркомани; 
- Судска медицина; 
- Криминалистичка техника. 
 

Член 33 
Менторите можат да ги испраќаат кандидатите, до-

дека се практична обука во јавните обвинителства, во 
Секторот за внатрешни работи. 

 
Член 34 

Поблиските одредби за распоредот и времетраење-
то на практичната обука на учесниците како и за упату-
вањето на учесниците во поодделни органи, институ-
ции и установи се определуваат со Програмата за пра-
ктична работа.  

 
 

IX. ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
 

Член 35 
Оценувањето на кандидатите во практичната обука 

го вршат менторите. 
Кандидатот во практичната обука може да добие  

збирна оценка од најмногу 30 бода и тоа:  
- за практична обука во Основен суд до 17 бода; 
- за практична обука во Апелациски суд до 3 бода; 
- за практична обука во Основно јавно обвинителс-

тво до 7 бода; 
- за практична обука во Вишо јавно обвинителство 

до 3 бода. 
 

Член 36 
Во текот на практичната обука, менторот врши пер-

манентна евалуација на работата на кандидатот. 
Евалуацијата има за цел: 
- да се поттикне кандидатот за учество во сите 

активности; 
- да се верификуваат постигнатите способности и 

вештини; 

- да се оцени неговата подготвеност за извршување 
на судиската /обвинителската функција.  

Предмет на евалуацијата  ќе бидат следните компо-
ненти: 

- степенот на инволвираност на учесниците во про-
цесот на учење; 

- прогресот  во стекнување и зголемување на тео-
ретските знаења, (информацијата), но и проверка на 
способноста за нивна примена во праксата; 

- стекнатите вештини, компетентност, умешност; 
- способноста за писмено изразување (изработка на 

процесни акти) и усмено изразување (аргументација); 
- способност за логично мислење и оценка на дока-

зите, разграничување на факти од право; 
- способноста за одлучување; 
- комуникаторските способности; 
- ставовите кон улогата и должностите  на судија и 

обвинител во општеството и односите со другите учес-
ници во постапката; 

- односот кон  исполнување на етичките стандарди 
на професијата. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 37 

Евалуацијата  се заснова на следните критериуми: 
- оценка на квалитетот  на изготвените судски одлу-

ки, односно квалитетот на обвиненијата и другите јав-
нообвинителски одлуки; 

- друга дополнителна активност предвидена во чл.  
од овој Правилник; 

- стекнати способности и вештини на кандидатот; 
- однесувањето кон работата за време на работното 

време; 
- активноста при реализираните посети во други ор-

гани, институции и установи; 
 

НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 38 
Оценувањето на кандидатите се изразува квантита-

тивно преку бодови. 
Максималниот број на бодови кои кандидатот може 

да ги добие за практичната обука во судовите и јавните 
обвинителства се однапред определени. 

Секој ментор го оценува кандидатот за практичната 
работа која ја изведува под негово менторство со пое-
динечна оценка. 

При определувањето на вкупниот број на бодови од 
претходниот став на овој член, се зема во предвид и 
дневникот на кандидатот за практична обука, извешта-
јот за престојот на кандидатот во друга установа. 

За оценувањето, менторот составува  извештај за 
поединечна оценка во кој ги наведува критериумите 
врз основа на кои ги дал бодовите и степенот на реали-
зација на кандидатот. и кој е составен дел на ментор-
скиот дневник 

Менторот покрај дадените бодови бројчано, дава и 
описна оценка за кандидатот.  

Крајните бодови (збирната оценка) што учесникот 
ги добива за практичната обука претставуваат збир на 
поединечните бодови од секој ментор од менторскиот 
тим.  

При формирањето на збирната оценка за секој кан-
дидат во смисла на член 15 алинеја 11 од овој Правил-
ник, менторскиот тим може да даде и описна забеле-
шка која се внесува во извештајот за збирна оценка. 

Незадоволниот учесник има право на приговор на 
збирната оценка до Управниот одбор на Академијата, 
во рок од 48 саати од објавувањето на истата. 
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Член 39 
Квалитетот на изготвените судски одлуки, односно 

квалитетот на обвиненијата и другите јавнообвинител-
ски одлуки ќе се оценува особено според следните по-
казатели: 

- способноста за одлучување и решавање; 
- законитоста на одлуките–познавањето на матери-

јалното и процесното право; 
- образложеноста на одлуките;  
- јасноста и разбирливоста на одлуките;  
- брзината на изработка на одлуките; 
- број и квалитет на решени предмети; 
- непристрасноста при одлучувањето, слободата во 

изразување на мислењето и самостојноста во одлучува-
њето.  

 
Член 40 

Другата дополнителна активност предвидена во чл. 
29 од овој правилник ќе се оценува особено според 
следните показатели: 

- присуство на судење на кандидатот; 
- способноста за усно изразување; 
- преземање на процесни дејствија доверени од 

менторот; 
- активноста на кандидатот во судењата; 
- број на симулациони;   
- учеството на кандидатот во дебати; 
- степенот на логичко-аналитичко размислување; 
- број на прифатени идеи му ги дал на судијата/јав-

ниот обвинител за подобрување на ефикасноста на ра-
ботењето;  

- учество во предевиденција и подготвување и ре-
ферирање на предметите. 

 
Член 41 

Стекнатите способности и вештини на кандидатот 
за време на менторирањето, менторот ќе ги оценува 
особено преку следните показатели: 

- мотивацијата за работа; 
- етичко однесување; 
- успешност во воспоставување контакти и комуни-

цирање; 
- подготвеност за работа во тим; 
- односот со менторот, другите судии/јавни обвини-

тели и останатите вработени;  
- умешност за разрешување на конфликтите со ме-

дијација; 
- успешноста во организирањето на времето; 
- односот кон јавноста и медиумите. 
 

Член 42 
Однесувањето кон работата за време на работното 

време на кандидатот, менторот ќе го оценува и преку 
следните показатели: 

- степенот на извршување на доверените задачи 
според планот за практична работа; 

- обидите и   идеите за унапредување на ефикасно-
ста на  работата на судот/јавното обвинителство; 

- неговите менаџерски способности; 
- идеите за поекономично користење на ресурсите 

(луѓе, опремата, материјали);  
- бројот на напишани статии, есеи, извештаи, ин-

формации; 
- употребата на интернет дополнителна литература, 

судска пракса; 
- подготвеноста за учество со судијата/јавниот об-

винител на семинари и на други едукации.   
 

Член 43 
Активноста на кандидатот при реализираните посе-

ти во други органи, институции и установи, менторот 
ќе ја оценува особено преку следните показатели: 

- подготвеноста за соработка со други органи, ин-
ституции и установи; 

- активноста во другите органи, институции и уста-
нови; 

- извештајот за преземените активности; 
- описната забелешка на лицето одговорно за кан-

дидатот во соодветната установа. 
 

X. ЈАВНОСТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 
 

Член 44 
Заради обезбедување на јавност во оценувањето 

менторите се должни пред почетокот на менторирање-
то да ги известат кандидатите за Планот на практична-
та обука, за активностите кои ги планираат и за начи-
нот и критериумите на кои ќе бидат оценувани. 

Академијата, по завршување на деветмесечната 
менторска фаза во рок од 8 дена должна е да закаже со-
станок со менторските тимови, заради формирање на 
збирните оценки на учесниците од член 15 алинеја 11 
од овој правилниик. 

Академијата по формирање на збирните оценки на 
учесниците составува ранг листа за успехот на учесни-
ците и ја објавува на огласната табла и на Web страна-
та на Академијата. 

 
X.I. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА 

И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА 
КАНДИДАТИТЕ 

 
Член 45 

Кандидатите за време на практичната обука се долж-
ни да ги почитуваат редот и дисциплината на Академи-
јата и на органот каде ја изведуваат практичната обука.  

За сторен дисциплински прекршок, кандидатите од-
говараат според Законот за Академија и подзаконските 
акти на Академијата.  

Сите изречени дисциплински мерки се прилагаат 
кон досието на кандидатот.  

 
Член 46 

За дисциплински прекршок, покрај прекршоците 
предвидени во чл.според овој правилник, се сметаат 
следните однесувања: 

- неоправдано отсуство на практична обука кое е 
подолго од 3 дена; 

- неоправдано неисполнување на доверените задачи 
од менторот, кое се повторува најмалку два пати; 

- непристојно однесување кон менторите и другите 
вработени во институцијата каде ја добиваат практич-
ната обука; 

- несовесно однесување кон опремата и имотот на 
Академијата и на институцијата каде ја добиваат пра-
ктичната обука што би можело да доведе до нивни 
оштетувања;  

- однесување со кое потешко се нарушува угледот 
на Академијата; 

- откривање на содржината на податоците за кон-
кретни судски и обвинителски предмети што ги стек-
нале во текот на обуката во институцијата каде ја доби-
ваат практичната обука а кои имаат доверлив карактер. 

 
Член 47 

Во дисциплинаската постапка спрема кандидатите се 
применуваат одредбите од чл. 39 до 45 од Правилникот 
за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската од-
говорност и други права и обврски на кандидатите за по-
четната обука во Академијата-теоретска настава. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 48 

Практичната обука во Апелациското подрачје  Го-
стивар ќе започне да се остварува од наредната генера-
ција на учесници на почетна обука.  
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Член 49 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето на огласната табла на Академијата. 
Правилникот се објавува во „Службен весник на 

РМ“ и на интернет страницата на Академијата. 
 
                                        Академија за обука на 
                                      судии и јавни обвинители 
                                   Претседател на Управен одбор, 
                                       Абдулаким Саљиу, с.р. 

___________ 
 

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
82. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за Здрав-
ствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91, 46/93, 
55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06) Собранието на Фар-
мацевтската Комора на Македонија на седницата одр-
жана на ден 16.11.2007 година,  донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Заради заштита и унапредување на стручноста на 
дипломираните фармацевти, етичките должности и 
права, подобрување на квалитетот на здравствената за-
штита преку улогата на здравствените работници и 
нивниот однос кон општеството и граѓаните, како и за-
штита на интересите на професијата, дипломираните 
фармацевти во Република Македонија се здружуваат 
во Фармацевтска комора на Македонија (во натамош-
ниот текст: Комора). 

 
Член 2 

Комората е самостојна, професионална организаци-
ја на дипломирани фармацевти во Македонија. 

 
Член 3 

Комората е правно лице со права, обврски и одго-
ворности утврдени со уставот, законот и овој статут. 

 
Член 4 

Седиштето на Комората е во Скопје, ул. „Костадин 
Кирков“ бр.5/2. 

Комората има печат со тркалезна форма со пречник 
35 мм на кој е испишан текстот: Фармацевтска комора 
на Македонија - Скопје, а на средината на печатот се 
наоѓа знакот на комората ( Ескулапов знак). 

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со 
димензии 70Х40 мм на кој е испишан текстот: Фарма-
цевтска комора на Македонија-Скопје и простор за де-
ловнички број и дата. 

 
Член 5 

Членувањето во Комората е обврска и чест за сите 
дипломирани фармацевти државјани на Република Ма-
кедонија како и за дипломирани фармацевти - странски 
државјани. 

 
Член 6 

Членувањето во Комората може да биде и почесно 
и привремено.  

За почесен член на Комората може да биде избран 
секој фармацевт, научен или просветен работник или 
друг граѓанин, како и странски државјанин кој научно 
придонел за развојот на фармацевтската дејност или 
здравствената заштита воопшто. 

Почесните членови на Комората ги избира Собра-
нието на предлог од Управниот одбор. 

Привремен член на Комората може да биде дипло-
миран фармацевт-странски државјанин, кој заради еду-
кација или времено вработување , престојува во Репуб-
лика Македонија, за времето за кое има одобрен пре-
стој од надлежен државен орган. 

 
2. ДЕЈНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 
 

Член 7 
1. Основна дејност на Комората е: 
- континуирано образование на дипломираните 

фармацевти и нивно оспособување за професионално 
вршење на фармацевтската дејност; 

- организирање и спроведување на приправничкиот 
стаж на дипломираните фармацевти; 

- организирање и спроведување на полагањето на 
стручниот испит заради добивање на лиценца за работа; 

- издавање, продолжување, обновување и одземање 
лиценца за работа; 

- утврдување облици, критериуми и постапка за 
континуиран   професионален развој; 

- постојано стручно усовршување  на своите члено-
ви преку разни облици на континуирано образование 
на начин утврден со општ акт во согласност со закон; 

- евидентирање на дипломирани фармацевти на Ре-
публика Македонија на кои им е издадена лиценца за 
работа; 

- издавачка дејност заради навремено и континуи-
рано информирање на своите членови со актуелните 
состојби во фармацијата; 

- образование во текот на целиот живот. 
 

Член  8 
2. Цели и задачи на Комората се: 
- застапување и заштитување на интересите на сво-

ите членови; 
- рамноправно учествување заедно со државните 

органи, универзитетот и другите институции во актив-
ностите за обезбедување на соодветна положба и улога 
на дипломираните фармацевти во општеството; 

- учествување во подготвувањето на законите и 
други прописи, од областа на здравството на Републи-
ка Македонија и во утврдувањето стручни ставови за 
вршење на фармацевтската практика;   

- заштита на интересите на професијата; 
- следење на работата на дипломираните фармаце-

вти во поглед на почитување на начелата на фармацев-
тската етика, применување на стандарди и потребен 
квалитет во работата; 

- да се грижи за одбрана на честа и независноста на 
фармацевтската професија; 

- да поттикнува соработка помегу своите членови, и 
соработка со други сродни домашни и странски физич-
ки и правни лица; 

- да остварува и други активности согласно закони-
те, овој статут и други прописи. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМОРАТА 

 
Член 9 

За да се овозможи активна положба и улога на дип-
ломираните фармацевти во остварувањето на дејноста, 
целите и задачите на Комората, Фармацевтската комо-
ра на Македонија се организира врз територијален 
принцип  - на  територијални единици. 

 
Член 10 

Подрачјето на една територијална единица го опфа-
ќа подрачјето на една или повеќе општини заедно со 
населените места кои гравитираат кон нив. 

Територијалната единица има свое седиште. 
Територијалната единица се финансира од сопстве-

ни извори, членарини и други извори на финансирање. 
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Приходите и расходите на буџетот на територијал-
ната единица се составен дел на буџетот на комората. 

Дипломираните фармацевти со живеалиште или 
престојувалиште на подрачјето на една територијална 
единица го сочинуваат членството на комората од таа 
територијална единица. 

 
Член 11 

Територијална единица бр.1 го опфаќа подрачјето 
на: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, 
Злетово, и други населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 2 го опфаќа подрачјето 
на: Свети Николе, Штип, Кочани, Виница, Делчево, и 
другите населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 3 го опфаќа подрачјето 
на: Валандово, Струмица, Берово, Пехчево, Радовиш и 
други општини и населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 4 го опфаќа подрачјето 
на: Велес, Кавадрци, Неготино, Гевгелија, Богданци, 
Дојран и други општини и населени места околу нив. 

Територијална единица бр.5 го опфаќа подрачјето 
на: Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод 
и други општини и населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 6 го опфаќа подрачјето 
на: Битола, Охрид, Ресен, Струга и други општини и 
населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 7 го опфаќа подрачјето 
на: Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и другите општи-
ни и населени места околу нив. 

Територијална единица бр. 8 го опфаќа подрачјето 
на: град Скопје, општините во негов состав и населени-
те места околу нив. 

 
4. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ  

НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА 
 

Член 12 
Членовите на Комората имаат права, обврски и одго-

ворности утврдени со закон, овој статут и други прописи. 
Членовите на комората ги остваруваат своите права 

непосредно и преку претставници од својата територи-
јална единица во органите на комората. 

 
Член 13 

Членовите на Комората имаат право и обврска:  
- активно да учествуваат во остварувањето на 

пренесените овластувања на територијалната единица, 
да даваат иницијативи, предлози за актуелни прашања 
од областа на фармацијата; 

- да избираат и отповикуваат претставници од сво-
јата територијална единица во органите на комората; 

- да бидат информирани за работата на сите органи  
на Комората; 

- да користат стручна и друга помош и услуги кои 
ги врши Комората во рамките на нејзините задачи; 

- да учествуваат на семинари, конгреси, курсеви, 
стручни работилници, и други облици на стручно усо-
вршување организирани од компетентни институции; 

- да покренуваат иницијативи за донесувње и за 
изградување на мислења и ставови во областа на здрав-
ствената заштита; 

- да го почитуваат статутот, општите акти и одлуки-
те на Комората; 

- совесно да ја вршат својата професионална деј-
ност; 

- да го чуваат угледот на професијата и да се придр-
жуваат кон законот, статутот и кодексот на професио-
нални и етички норми; 

- меѓусебните спорови, како и случаите на повреда 
на етичките норми да ги изнесуваат и решаваат пред 
Судот на честа на комората;  

- редовно да ја известуваат Комората за сите пода-
тоци релевантни за уредно водење на регистарот на 
фармацевтите; 

- редовно да плаќаат членарина; 
- други права и должности што се определени со 

овој статут и со општите акти на Комората. 
 

Член 14 
Членувањето во Комората престанува во следниве 

случаи: 
- трајно одземање на лиценцата за работа; 
- нередовно плаќање на чланарината најмалку 6 ме-

сеци во календарската година; 
- по сопствено барање на член на комората; 
- смрт на членот на комората. 
 

5. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ   
ВО КОМОРАТА 

 
Член 15 

Со работата на комората управуваат нејзините чле-
нови преку претставници од својата територијална еди-
ница во органите  на Комората. 

Заради обезбедување на активна положба и улога на 
членството во работата на органите на Комората, како и 
заради навремено и соодветно консултирање на членс-
твото во одлучувањето за сите прашања од надлежност 
на Комората, претставниците на членството на терито-
ријалните единици во органите на Комората должни се: 

- пред одржување на седница на органот каде чле-
нуваат да свикаат и одржат состанок со членството по 
предложениот дневен ред; 

- донесените одлуки, заклучоци, ставови на седници-
те на органите каде членуваат редовно да ги пренесуваат 
на членството од својата територијална единица.  

 
Член 16 

Претставниците на членството во органите на ко-
мората работат според насоките на членовите што ги 
избрале и пред нив се одговорни за својата работа.  

                                     
6. ОРГАНИ НА КОМОРАТА 

 
Член 17 

Органи на комората се: собрание, управен одбор, 
претседател на комората, суд на честа и надзорен одбор. 

Мандатот на членовите на органите на комората трае 
4 (четири) години со можност за нивен повторен избор. 

 
Член 18 

На член на орган  на комората  може да му престане 
мандатот и пред времето за кое е избран ако: 

- несовесно ја врши својата функција; 
- со своето работење и нанесе материјална или мо-

рална штета на комората; 
- си даде оставка; 
- биде осуден: на казна  престанок на вршење на 

професионална дејност; казна затвор во траење од една 
година или подолго, или ако му биде одземена делов-
ната способност;  

- ако неоправдано отсуствува на три едно по друго 
одржани седници на органот каде членува. 

Иницијатива за престанување на мандатот покрену-
ваат членовите на органот со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

Иницијатива за отповикување на мандатот на член 
на собранието може да поднесе членството од соодвет-
ната територијалната единица со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови. 

Предлог за престанување на мандатот поднесува 
претседателот на органот. 

Одлуката по предлогот се донесува со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на органот на комо-
рата. 
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Член 19 
Органите на комората со одлука можат да пренесат 

определени работи од своја надлежност во надлежност 
на територијалната единица при што работите се вршат 
од името, по упатствата и одговорноста на органот кој 
го пренел овластувањето. 

На ваков начин неможе да се пренесе вршењето на 
јавните овластувања. 

 
Член 20 

Надзор во вршењето на пренесените надлежности 
врши собранието, управниот одбор, надзорниот одбор, и 
други органи на комората согласно статутот комората. 

 
1. Собрание на Комората 

 
Член 21 

Собранието е највисок орган на комората. 
Собранието има 54 претставници членови. 
Претседателот на комората по функција е претседа-

тел и на собранието на комората. 
Членовите на собранието се избираат од редот на 

членовите на комората на територијален принцип, по 
територијални единици. 

Во собранието на комората, по еден член делегира-
ат: Фармацевтскиот факултет, Македонско Фармацев-
тско Друштво и Министерството за здравство и Фон-
дот за здравствено осигурување. 

Од територијална единица бр.1 се избираат 5  члена; 
Од територијална единица бр. 2 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 3 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 4 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 5 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 6 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 7 се избираат 5 члена; 
Од територијална единица бр. 8  се избираат 15 члена. 
 

Член 22 
Собранието на комората: 
1. донесува статут и врши измени и дополнувања на 

статутот; 
3. донесува општи акти во согласност со закон; 
4. донесува заклучоци, утврдува ставови и дава 

мислења за прашања значајни за работата на комората; 
5. го разгледува извештајот  за завршната сметка од 

претходната година; 
6. го разгледува извештајот за  финансовиот план за 

наредната година; 
7. избира и разрешува претседател на комората; 
8. избира и разрешува претседател на собранието; 
9. избира и разрешува членови на управниот одбор, 

надзорниот одбор, судот на честа и обвинителот; 
10. одлучува за поврзување и соработка на комора-

та со други сродни организации во земјата и странство; 
12. одлучува за предвремено распуштање на собра-

нието, и 
13. врши и други работи утврдени со закон или со 

акти на комората. 
 

Член 23 
За вршење на одредени работи од својот делокруг, 

собранието може да формира постојани и повремени 
работни тела. 

  
Член 24 

Изборите за членови на собранието ги распишува 
претседателот на собранието, најдоцна 60 (шеесет) 
дена пред истекот на мандатот на собранието од пред-
ходниот состав. 

Фармацевтот на кого му е одземена лиценцата за 
работа, во периодот за кој му е одземена нема право да 
избира ниту да биде биран во собранието или  другите 
органи на комората. 

Членовите на органите на комората своите задачи 
ги вршат и по истекот на мандатот се до изборот на 
новиот состав на органите на комората. 

 
Член  25 

Начинот на изборите и постапката за избор на чле-
нови на собранието се уредува со посебен правилник. 

Никој неможе да биде биран за член на собранието 
или во органите на комората спротивно на својата волја. 

 
Член  26 

Собранието на комората работи на седници. 
Седницата на Собранието се свикува по потреба, а 

најмалку еднаш годишно. 
Собранието го свикува Претседателот на собрание-

то по сопствена иницијатива, на предлог на  Управниот 
одбор или на предлог на една третина од членовите на 
Собранието. 

Претседателот на собранието свикува седница нај-
доцна 30 дена од добивањето на предлогот од претход-
ниот став, а  доколку тоа не го стори, Собранието мо-
жат да го свикаат самите предлагачи. 

Покана со предлог - дневен ред и материјали за 
седницата на Собранието се упатува до секој член  нај-
малку 15 дена пред одржувањето на седницата, така 
што секој член  да има најмалку 10 дена за презентира-
ње на истиот на членовите од својата територијална 
единица и заземање став по истиот.  

Со седницата раководи Претседателот на собранието.     
Во случаи на спреченост на Претседателот на со-

бранието, седница може да закаже и со истата да рако-
води член на Собранието кој претходно ќе го определи 
Претседателот, или ако тоа не е можно, ќе се определи 
претседавач од присутните членови на Собранието и 
тоа на самата седница. 

 
Член 27 

Собранието може да работи ако на седницата при-
суствуваат повеќе од половина од вкупниот број на 
членови. 

Собранието одлучува полноважно со мнозинство на 
гласови од присутниот број на членови. 

При донесување на Статутот и негови измени и до-
полнувања, донесување на одлука за распуштање на 
Собранието пред времето за кое е избрано, или во дру-
ги случаи утврдени со овој статут, Собранието одлучу-
ва со двотретинско мнозинство гласови.  

Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гла-
сање, освен ако Собранието одлучи тоа да биде тајно. 

Членовите на Управниот одбор  можат да присус-
твуваат и да учествуваат во работата на седниците на 
Собранието без право на одлучување. 

 
Член 28 

На седницата на Собранието се води записник. 
Записникот го води Секретарот на комората. 
Записникот го потпишува записничарот и Претсе-

дателот на собранието или претседавачот и истиот се 
усвојува на наредната седница со мнозинство гласови 
од присутните членови. 

 
2. Управен одбор 

 
Член 29 

Управниот одбор управува со работата на Комората 
согласно со законот, статутот и општите акти  акти на 
комората. 

 
Член 30 

Управниот одбор има 11 членови. 
Територијалните единици од 1 до 7 имаат по еден 

член - претставник, додека територијалната единица 8 
има 3 членови - претставници во Управниот одбор.  
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 Претседателот на комората , по функција е член на 
управниот одбор и негов Претседател. 

Членовите на Управниот одбор ги избира Собрани-
ето на комората. 

За член на управниот одбор може да биде избран 
секој член на Комората. 

 
Член 31 

Управниот одбор делува во функција на остварува-
ње на задачите и целите на Комората и во таа смисла 
работи на: 

- извршување на актите што ги донесува Собранието; 
- утврдување на  предлозите на актите што ги доне-

сува Собранието; 
- покренува иницијатива за донесување и измени на 

соодветни закони и други прописи; 
- разгледува и зазема ставови за развојот на дејно-

ста на Комората кои влијаат врз унапредувањето на ра-
ботењето; 

- обезбедува јавност во работата на Комората; 
- ги донесува и усвојува сите општи  кои  не се во 

надлежност на Собранието; 
- поднесува извештај на Собранието за својата ра-

бота ; 
- формира повремени комисии и работни групи за 

извршување на определени задачи; 
- управува со средствата со кои располага Комората;  
- составува и усвојува завршна сметка за предход-

ната година;           
- усвојува финансов план за наредната година; 
- врши надзор над работата на стручната служба и 

решава за засновање и престанување на работниот од-
нос на работниците во стручната служба; 

- распишува конкурс и избира Секретар на комората; 
- решава по приговори и жалби на решенија од ра-

ботниот однос; 
- му предлага на Собранието зачленување во соод-

ветни сродни организации и асоцијации  во земјата и 
странство; 

- врши и други работи утврдени со овој статут или 
со други акти на Комората. 

 
Член 32 

Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив 

раководи Претседателот на управниот одбор.  
 

Член 33 
Во отсуство на Претседателот на управниот одбор 

или негова спреченост, седниците ги свикува и со нив 
раководи со исти права и должности, член на Управни-
от одбор кој за таа цел може да го назначи Претседате-
лот на управниот одбор. 

 
Член 34 

Управниот одбор може полноважно да работи ако 
на седницата присуствуваат мнозинство од неговите 
членови. 

Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозинс-
тво на гласови на присутните членови, со јавно гласа-
ње а во исклучителни случаи, доколку така одлучи и со 
тајно гласање. 

 
Член  35 

На седницата на Управниот одбор се води записник. 
Записникот го води Секретарот на комората. 
Записникот од седницата го потпишува записнича-

рот и Претседателот на управниот одбор и истиот се 
усвојува на наредната седница со мнозинство гласови 
од присутните членови. 

 
Член 36 

За својата работа Управниот одбор е одговорен пред 
Собранието на комората. 

3.  Претседател на Комората 
 

Член 37 
Претседателот на комората ја претставува Комора-

та, раководи со нејзината работа и ги извршува одлуки-
те на другите органи на Комората. 

Претседателот на комората се грижи за остварува-
ње на функциите на Комората и во тој поглед оствару-
ва соработка со други комори, органи и организации , 
со единиците на локалната самоуправа и други соод-
ветни професионални и други организации во Републи-
ка  Македонија и надвор од неа. 

Одделни  овластувања Претседателот може да пре-
несе на некој од членовите на Управниот одбор или на 
Секретарот на комората со посебен акт. 

 
Член 38 

Претседателот на комората: 
- раководи со работата на Комората; 
- донесува одлуки, решенија и други акти во врска 

со раководењето на работењето на Комората а кои не 
спаѓаат во надлежност на другите органи; 

- ги потпишува актите донесени на седниците  на 
Управниот одбор; 

- презема активности спроведување на актите што 
ги донесува Собранието, Управниот одбор, комисиите 
и другите органи  на Комората; 

- ги потпишува документите од материјално финан-
сиско работење на Комората; 

- ги потпишува спогодбите што ги склучува Комо-
рата; 

- врши и други работи утврдени со закон, статутот 
и со други акти на Комората. 

 
Член 39 

Претседателот на комората може да стави забрана 
на извршување на одлука донесена од органите на Ко-
мората доколку таа е спротивна на закон или истата 
може да предизвика материјална штета. 

 
Член 40 

Претседателот на Комората го избира Собранието 
на комората од своите членови или од  членовите на 
Комората , од редот на истакнати работници од струка-
та,  за време од 4 (четири) години со можност за повто-
рен избор. 

Претседателот на Комората за својата работа е од-
говорен пред Собранието на комората.  

 
Член 41 

Во случај на спреченост или отсуство на Претседа-
телот на комората, него го заменува член на Управниот 
одбор кој тој ќе го определи. 

 
4. Суд на честа на Комората 

 
Член 42 

Судот на честа одлучува за повреда на добрите де-
ловни обичаи во работењето од страна на членовите на 
Комората, повреда на етичките и професионалните 
норми, повреда на одредбите на овој статут и другите 
акти на Комората , неизвршување на обврските на чле-
новите на Комората и сл. 

Судот на честа во вршењето на својата функција е 
независен и суди врз основа на уставот, законот, стату-
тот и другите општи акти на комората. 

 
Член  43 

Организацијата, постапката, мерките што ги изре-
кува и други прашања во врска со работата на Судот на 
честа, се уредуваат со посебен општ акт што го донесу-
ва Собранието на Комората. 
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Член 44 
Пријава за поведување постапка пред Судот на че-

ста се поднесува до Обвинителот при Судот. 
Пријава можат да поднесат:  
Органите на Комората, Македонското фармацевтс-

ко друштво, Министерството за здравство, здравствена 
установа, Фондот за здравствено осигурување, јавниот 
обвинител и други физички и правни лица. 

 
5. Надзорен одбор 

 
Член 45 

Надзорниот одбор на Комората има претседател и 
два члена кои ги избира Собранието од редот на члено-
вите на Комората . 

Надзорниот одбор врши надзор над: 
- користењето на средствата на Комората и цело-

купното материјално и финансиско работење на Комо-
рата; 

- извршување на обврските на членовите на Комо-
рата ; 

- финансиското работење; 
- сметководствените документи; 
- користењето на средствата за работа на стручната 

служба на Комората; 
- други работи определени со овој Статут и акти на 

Комората. 
 

Член  46 
Надзорниот одбор составува извештаи, донесува зак-

лучоци и препораки и истите ги доставува на разгледу-
вање на Управниот одбор и Собранието на Комората. 

За својата работа Надзорниот одбор е одговорен 
пред Собранието на Комората. 

 
Член 47 

Надзорниот одбор работи на седници за што изго-
твува записник. Своите одлуки ги донесува со јавно 
гласање и со мнозинство  гласови на своите членови. 

 
7. ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА КОМОРАТА 

 
Член 48 

Изборите за членови на Собранието на комората се 
спроведуваат на начин и постапка утврдена во посебен 
Правилник. 

 
Член  49 

Со првата конститутивна седница на Собранието во 
новиот состав, до избор на Претседател, раководи нај-
стариот по години избран член на Собранието од пред-
ходниот состав. 

На конститутивната седница на Собранието, по 
усвојувањето на извештајот на Изборната комисија за 
спроведените избори за членови на Собранието на ко-
мората, претседавачот на седницата дава предлог да за-
почне постапката за избор на претседатели и членови 
на органите на Комората.   

 
Член 50 

Претседавачот на седницата, за спроведувањето на 
постапката за избор на  членови на колективните орга-
ни на Комората,  предлага формирање на Кандидацио-
на комисија која се состои од претседател и четворица 
членови од присутните . 

Кандидационата комисија  изготвува предлог за из-
бор на членови на колективните органи на Комората и 
истиот го дава на гласање како целосен предлог. 

Доколку предлогот како целина, биде усвоен со 
мнозинство на гласови од присутните членови на сед-
ницата , ќе се смета дека органите на Комората се пол-
новажно избрани. 

Доколку предлогот од претходниот став не биде 
усвоен тогаш ќе се пристапи кон поединечно предлага-
ње и гласање од членовите присутни на седницата. 

Предлагањето се врши на тој начин што секој член 
на Собранието има право да даде предлог за само еден 
кандидат.  

По извршеното предлагање се врши гласање за се-
кој предложен кандидат поединечно и по предложени-
от редослед за што се составува ранг - листа. 

За избрани членови на органот ке се сметаат канди-
датите од ранг - листата според бројот на освоените 
гласови. 

 
Член 51 

Изборот на Претседател на комората кој по функција 
е и претседател на собраниетоУправниот одбор на комо-
рата се врши на предлог на членовите на собранието. 

Предлагањето  се врши на тој начин што секој член 
на Собранието има право да даде предлог за само еден 
кандидат.  

По извршеното предлагање се врши гласање за се-
кој предложен кандидат поединечно и по предложени-
от редослед, а за избран ќе се смета кандидатот кој до-
бил најмногу гласови од од присутните членови на сед-
ницата. 

 
Член 52 

Доколку на конститутивната седница на Собрание-
то, од било кои причини, не се изврши избор на претсе-
датели и членови на органите на Комората тогаш по-
стапката за избор се повторува на наредната седница 
на Собранието. 

 
8. РАБОТНИ  ТЕЛА НА КОМОРАТА 

 
Член 53 

Како работни тела на комората се формираат постоја-
ни и повремени комисии, одбори или други работни тела. 

Работните тела се формираат со одлука на Собра-
нието или Управниот одбор. 

Претседателите и членовите на работните тела се 
избираат од редот на членовите на Комората. 

Со одлуката за нивното формирање се определува 
составот, целите, задачите и овластувањата на работни-
те тела. 

 
Член 54 

Комората ги има следните постојани работни тела: 
- Комисија за професионално-стручни прашања; 
- Комисија за етички и правни прашања; 
- Одбор за издавачка дејност; 
- Комисија за полагање стручен испит. 
Работните тела на Комората се независни во рабо-

тата а за својата работа се одговорни пред Собранието. 
За да може да работи, на седницата треба да при-

суствуваат мнозинство членови на работното тело. 
Работнито тело донесува одлуки, ставови, препора-

ки, заклучоци со мнозинство гласови од присутните 
членови. Седниците на работните тела ги свикува и со 
нив раководи претседателот на истите. 

 
Член  55 

На седниците на работните тела на Комората можат 
да бидат повикани и да учествуваат во нивната работа 
без право на одлучување, претставници на заинтереси-
рани органи и организации, како и други стручни, на-
учни и јавни работници. 

 
Член  56 

Член на работното тело кој три пати едноподруго 
неоправдано отсуствува од седниците на работното те-
ло, може да биде сменет на предлог на претседателот 
на работното тело. 
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Член  57 
За својата работа работните тела доставуваат изве-

штај на Собранието на Комората, еднаш годишно или 
на крајот од истекот на нивниот мандат. 

 
Член  58 

Комисијата за професионални-стручни прашања со 
своите  мислења и ставови учествува во подготвување-
то на здравственото законодавство, предлага и органи-
зира стручни предавања и ја потикнува континуирана-
та едукација на членовите на Комората заедно со Ма-
кедонското фармацевтско друштво; учествува во утвр-
дувањето на стручни ставови за вршење на професио-
налната практика, соработува со Македонското фарма-
цевтско друштво, Фармацевтскиот факултет и со други 
комори и здруженија во земјата  и странство, и врши и 
други работи од интерес на Комората. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и 4 (четири) 
членови. 

 
Член 59 

Комисијата за етички и правни прашања се грижи 
за правилно водење на регистерот на фармацевтите; се 
грижи фармацевтите да ја вршат својата работа соглас-
но професионалните и етичките норми; на членовите 
на Комората им дава правна помош; одлучува за пре-
станувањето на членство во Комората во случаите од 
овој Статут; заедно со Судот на честа и Обвинителот 
учествува со свое мислење во постапувањето во  спо-
ровите за повреда на професионалните и етичките нор-
ми; и врши и други работи кои ќе и бидат доверени. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и 4 (четири) 
членови. 

 
Член 60 

Одборот за издавачка дејност се грижи: за изадава-
ње на стручна литература (билтени, списанија и сл.) и 
истите ги уредува и публикува; врши  публикување на 
научни и стручни истражувања и сознанија од домаш-
но и странско потекло;  врши и други работи за навре-
мено информирање на членовите на Комората за акту-
елните состојби во фармацијата. 

Одборот за издавачка дејност го сочинуваат претсе-
дател и 4 (четири) членови. Одборот избира и главен 
уредник од редот на своите членови за вршење на 
стручни, административни и технички работи и се гри-
жи, заедно со претседателот, за организација на работа-
та на Одборот. 

 
Член  61 

Комисија за полагање на стручен испит: 
Комисијата го спроведува полагањето на стручниот 

испит на дипломираните фармацевти, врши проверка 
на практичните и теоретските вештини и знаења на 
дипломираните фармацевти со завршен приправнички 
стаж и дава оценка за успешноста на полагањето на 
пријавените кандидати. Комисијата води записник, за 
секој кандидат одделно. 

Составот и задачите на комисијата поблиску се 
определуваат со општ акт-Правилник донесен од стра-
на на Собранието на комората. 

 
9.  АКТИ НА КОМОРАТА 

 
Член 62 

Акти на Комората се: 
- Статут; 
- Кодекс на професионални етички должности и 

права на фармацевтите на Македонија; 
- Правилник за начинот и постапката за издавање, 

продолжување, обновување и одземање на лиценца за 
работа; 

- Правилник за водење на Регистар на фармацевтите; 

- Правилник за работа на Судот на честа; 
- Правилник за избор на членови на Собранието; 
- Правилник за начинот и постапката за полагање 

на стручниот испит, за составот на испитните комисии 
и обрасците на уверение за положен стручен испит и 
лиценца; 

- Правилник за критериумите што треба да ги испол-
нуваат здравствените установи и здравствените работни-
ци под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж; 

- други акти што ги носи Собранието и другите 
органи на Комората врз основа на закон. 

 
Член 63 

Иницијативата за изменување и дополнување на 
Статутот може да дадат најмалку една третина од чле-
новите на Собранието, Управниот одбор или ако тоа е 
неопходно со закон. 

Утврден предлог за измена и дополнување на Ста-
тутот поднесува Управниот одбор. 

 
10. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМОРАТА 
 

Член 64 
Работата на Комората е јавна. 
Јавноста во работењето Комората ја обезбедува со 

давање информации, со соработка со средствата за јав-
но информирање, со издавање на свое гласило и на 
друг начин. 

По потрба Комората издава периодичен болтен, 
прегледи и други средства за известување, преку кои 
навреме ги информира своите членови и јавноста за 
своите активности.  

 
Член 65 

Лицето кое е овластено за претстсвување на Комо-
рата или друго  овластено лице за давање информации 
за јавноста, е одговорно за нивната вистинитост. 

 
Член 66 

Управниот одбор ги определува документите и пода-
тоците што претставуваат тајна и чие неовластено сооп-
штување би било спротивно на интересите на Комората. 

 
11. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА 

 
Член  67 

Комората соработува со други комори, институции, 
државни органи, со меѓународни организации и здру-
женија од областа на здравството. 

Соработката се остварува со непосредни контакти, 
со размена на информации, публикациии, преку орга-
низирање на конгреси, семинари, советувања и сл. 

 
Член 68 

Комората соработува со органите на Република 
Македонија а особено при утврдувањето на развојната 
здравствена политика, при покренувањето на иниција-
тиви за донесување на закони и други прописи. 

Исто така соработува со здравствени организации, 
научни установи, здруженија на граѓани и дуги инсти-
туции од областа на здравствената заштита. 

 
Член 69 

Комората, со одлука на Собранието а по претходен 
предлог на Управниот одбор, може  да се зачленува во 
соодветни меѓународни организации. 

 
12. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА 

 
Член 70 

Комората може да стекнува парични средства, хар-
тии од вредност, и друг подвижен и недвижен имот, во 
согласност со законските прописи. 
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Средствата за работа на Комората се обезбедуваат 
преку: 

- средствата што ги уплаќаат кандидатите за спро-
ведување на стажирање и полагање стручен испит, до-
бивање уверение за положен стручен испит; 

- средствата што се уплаќаат за за издавање, про-
должување и обновување на лиценцата за работа; 

- средствата што ги уплаќаат дипломираните фар-
мацевти со лиценца за работа за упис во регистарот на 
фармацевти што го води Комората; 

- надомест за податоци од Регистарот на фармаце-
вти; 

- чланарина од физички и правни лица; 
- надомест за услуги што ги врши Комората; 
- подароци; 
- завештанија и др. 
 

Член  71 
За извршување на опредени задачи на Комората, кои 

не се финансираат од членарината односно за финанси-
рање на посебни активности од програмата за работа на 
Комората, заинтересираните членови можат да здружу-
ваат средства и да основаат фондови со посебна намена. 

 Располагањето со овие средства се врши со општи-
те акти или посебен акт на Комората. 

 
13. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 

 
Член  72 

Стручните, административно-техничките, помош-
ните и другите работи за потребите на Комората ги вр-
ши стручната служба на Комората. 

Стручната служба врши работи сврзани со спрове-
дувањето на статутот, одлуките, заклучоците и другите 
акти што ги донесуваат органите и телата на Комората, 
примената на законите други акти кои се однесуваат на 
работењето на Комората и остварувањето на нејзините 
цели и задачи; стручно подготвување на  сите предлози 
на акти, информации други материјали што треба да 
бидат предмет на расправа пред органите на Комората 
и врши и други работи во врска со основната дејност 
на Комората. 

 
Член 73 

Бројот на вработените во стручната служба и нив-
ните задачи го утврдува Управниот одбор со посебен 
акт-Правилник за организацијаи систематизација на ра-
ботите и работните задачи. 

Платата и другите права на вработените во стручна-
та служба на Комората се утврдува со посебен Правил-
ник за плати и во согласност со законот и колективни-
от договор. 

 
Член  74 

Комората има секретар. 
Секретарот го избира Управниот одбор по претход-

но распишан конкурс. 
Мандатот на секретарот е 4 (четири) години, со 

можност за негов повторен избор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретарот ја организира и раководи работата на 
стручната служба и врши и други работи во согласност 
со статутот и другите акти на Комората. 

Секретарот  му помага на Претседателот на комора-
та, учествува во подготвувањето на седниците на Со-
бранието, Управниот Одбор и на другите ооргани на 
Комората; се грижи за навремено подготвување на ма-
теријалите што ќе се разгледуваат на седниците на ор-
ганите на Комората; ја застапува Комората во имотни-
те и другите правни работи во согласност со законот и 
другите прописи; се грижи за извршување на финансо-
виот план на Комората и за другите материјални и фи-
нансиски обврски што се однесуваат на редовното те-
ковно работење на Комората. 

 
14.  ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА 

 
Член  75 

Комората може да престане со работа: 
- со одлука на Собранието на Комората, донесена 

со двотретинско мнозинство од вкупниот број на него-
вите членови; и 

- врз основа на закон. 
Во случај на престанок на работата на Комората, 

целокупниот нејзин имот и архивата се предаваат на 
Македонското фармацевтско друштво. 

 
15. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 76 

Право на толкување на овој статут има Собранието 
на Комората, а помеѓу две седници на Собранието ова 
право го има Управниот одбор. 

 
Член 77 

Измени и дополнувања на овој Статут се врши по 
иста постапка како и при негово донесување. 

 
Член 78 

Со влегувањето во сила на овој Статут, престанува 
да важи Статутот на Фармацевтската Комора од 
24.02.2005 година. 

 
Член 79 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.                                                        

Одредбите од глава 6 - Органи на Комората, и 
одредбите од глава 7 - постапка за избор на претседа-
тел и членови на органите на комората ке започнат да 
се применуваат од првите наредни избори.  

 
                               Фармацевтска Комора на Македонија 
16 ноември 2007 година        Претседател, 
            Скопје         проф.др. Лидија Петрушевска-Този, с.р. 
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