
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Петок, 5 мај 1995 
Скопје 

Број 24 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

566. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за кон-

трола на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи во надворешно-трговскиот промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/75,70/78,54/86 и 30/91), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“, 
бр. 52/91) се применува како републички пропис и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО 

НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за висината и начинот на плаќање 
надоместок за покривање на трошоците за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 13/93), во точка 2, потточка 1 бројот 
„7 000,00" се заменува со бројот „350,00", а бројот 
„600,00" се заменува со бројот „30,00". 

Во потточка 2, бројот „5.000,00" се заменува со бро-
јот „200,00", а бројот „300,00" се заменува со бројот 
„20,00". 

2. Во точка 3 бројот „5.000,00" се заменува со бројот 
„200,00", а бројот „200,00" се заменува со бројот 
„10,00". 

3. Во точка 6 бројот „4.000,00" се заменува со бројот 
„100,00" 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувавте во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. „ ^ 

Бр 23-1387/5 Претседател на Владата на 
25 април 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

со вкупна површина од 3.000 м2 на подрајчето на општи-
ната Куманово, чиј инвеститор ќе биде ИТН „Мит-
Комерц" од Куманово и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
ситуација во М 1:500 кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1090/1 Претседател на Владата на 
25 април 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

568. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произ-
ведува во Република Македонија и може да се увезе без 
плаќање царина, а служи за потребите на Народната 
банка на Република Македонија: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 
(парчиња) 

1 2 3 4 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА МА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ 
ПАТ М-2, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО - РУЃИНЦЕ, 
СТАДИОН 1АЖА НА КМ. 15+000-ЛЕВО, НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на бензинска пумпа со придружни објекти по-
крај магистралниот пат М-2, делница Куманово-Ру-
ѓннце, стационажа на Км. 15+000 - лево, на КП бр. 320/ 
1, 321/1, 322/1, 323/1, 325/1 и 327/1, во м.в. „Штрково“, 

82.07 Изменлив алат за рачни 
алатки, со или без меха-
нички погон, или за ал атни 
машини (на пример: за пре-
сување, ковање, втисну-
вање, просечување, изре-
жување и врежување на на-
вои, дупчење и проширу-
вање на отвори со стру-
жење, повлекување, Гле-
дање), вклучувајќи и ма-
трици за извлекување или 
екструдирање на метал и 
алат за дупчење на карпи и 
земја: 

8207.30 - Алати за пресување, ко-
вано, извлекување или пре-
сување 

8207.302 за ковање 
а) основен алат за 1 денар 1 
б) еден алат за ковано со-
ставен од еден пар на пе-
чати за 1 денар 10 
в) основен алат за 2 денари 1 
г) еден алат за ковање со-
ставен од еден пар на пе-
чати за 2 денари 10 
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д) основен алат за 5 денари 
ѓ) еден алат за ковање со-
ставен од еден пар на пе-
чати за 5 денари 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-988/1 
25 април 1995 година 

Скопје 

569. 
Врз основа на член 27, став од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“, бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение, се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а се увезува без 
плаќање царина за Министерството за сообраќај и 
врски, а за потребите на Секторот за цивилна воздушна 
пловидба - Контрола на летање и тоа во наведените 
количини: г 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 
39.17 Цевки, црева и прибор за 

нив (на пр: спојница, ко-
лена прирабници) од пла-
стични маси: 

3917.3 - Други цевки и црева: 
3917.39 - - д р у г и : 

а) Изолација 1/2x8 100 
б) Изолација 3/4x8 48 
в) Изолација 1x8 48 
г) Изолација 2 1/2x6 36 
д) Изолација 140x20 45 
ѓ) Изолација со плочи 20 мм 30 

73.07 Прибор за цевки (на при-
мер: спојница колена му-
фови) од железо или челик: 

7307.9 - Друго 
7307.99 - - д р у г о 

а) Црно колено 65-2 1/2 40 пар. 
б) Црно колено 133 20 пар. 

84.13 Пумпи за течности, опре-
мени или неопремени со 
мерни уреди; елеватори на 
течности: 

'Ј 8413,70 - Други центрифугални 
пумпи: 
а)Пумпа ИРТ 65/120 2 пар. 

84.16 Горилници за ложишта на 
течно гориво, на цврсто го-
риво во прав или на гас; ме-
ханички уреди за ложење, 
вклучувајќи нивни меха-
нички решетки, механички 
отстранувачи на пепел и 
слични уреди: 

8416.10 - Горилници за лежишта на 
течно гориво: 

8416.109 други 

а) Горач 1.3 2 А на течно 
гориво 1 пар. 

84.18 Фрижидери, замрзнувачи и 
други уреди за ладење или 
замрзнување, електрични и 
други; топлотен пумпи, 
освен уредите за климати-
зација од тар. бр. 84.15: 

8418.6 - Други уреди за ладење 
Или замрзнување, топлотни 
пумпи: 

8418.61 Компресиони единици 
за ладење, чии што конден-
затори се изменувачи на то-
плота ч 
а) Комплет опрема за кли-
матизација 1 пар. 

84.81 Славини, вентили и слични 
уреди за цевоводи, котли, 
резервоари, каци и слично 
вклучувајќи и вентили за 
намалување на притисокот 
и термостатички управу-
вани вентили: 

8481.40 - Сигурносни вентили 
а) вентили с/125/1^ 

8481.80 - Други уреди 5 пар. 
а) радијаторски вентили 20 пар. 
б) лоптаст вентил 3/4 15 пар. 
в) лоптаст вентил 1 1 пар. 
г) лоптаст вентил 5/4 4 пар. 
д) лоптаст вентил 2 1/2 10 пар. 

90.25 Хидрометри и слични плу-
та чки инструменти, термо-
метри, пирометри, бароме-
три, хидрометри и психоме-
три, вклучувајќи и комби-
нации на овие инструменти, 
со или без можност за реги-
стрирање: 

9025.1 - Термометри и пирометри, 
што не се комбинирани со 
други инструменти: 

9025.19 - - д р у г и 
а) Термометар 10 пар. 

90.26 Инструменти и апар,ати за 
мерење или контрола на 
протокот, нивото, притисо-
кот или на други промен-
ливи големини на течно-
стите или на гасовите (на 
пр. мерачи на протекот, по-
кажувачи на нивото, мано-
метри, мерачи на количе-
ството на топлотата), освен 
инструментите и апаратите 
од тар. бр, 90.14, 90.15, 
90.28 и 90.32: 

9026.20 - За мерење или контрола 
на притисокот: 
а) Манометар 100/6 10 пар. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1022/1 
25 април 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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570. 
Врз основа на член 85-а и 89 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 20/90, 
37/91 и 83/92) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90, 
63/94), Владата донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОДИНИТЕ 

ВО 1995 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат сред-

ствата за пошумување на годините и за мелиорација и 
реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени 
и деградирани шуми и шикари во 1995 година, нивните 
корисници, работите што ќе се финансираат, како и 
начинот на користењето на средствата. 

И 

Средствата за пошумување на годините и унапреду-
вање на шумите се утврдуваат во износ од 35.000.000,00 
денари од кои 30.000.000,00 денари се обезбедуваат од 
републичкиот буџет и 5.000.000,00 денари од уплата на 
граѓани на име средства за репродукција на шуми во 
приватна сопственост. 

III 

Корисници на средствата за пошумување на голини 
и унапредување на шуми можат да бидат правни и фи-
зички лица, друштва, сојузи, училишта, научни и други 
организации кои ќе извршат дел или во целост работи 
предвидени со оваа програма. 

IV 

Со овие средства се планира да се пошумат 500 ха 
голини и да се унапредат 1.200 ха шуми. 

V 

Средствата за пошумување на годините и унапреду-
вање на шумите ќе се користат за: 

- Предност во пошумувањето ќе се дава на понуди со 
кои ќе се пошуми земјиште со површина поголема од 30 
ха. 

Мелиорација на слабо продуктивни шуми, и на ново 
подигнатите шумски култури на голини кои не се по-
стари од 20 години а на кои им се неопходни одгледу-
вајќи мерки: проредување, кастрење на гранки, разо-
рување на заштитни појаси како превентивна мерка за 
заштита од пожари и др. 

- Оплеменување на шумите со полезен дивеч се од-
несува со внесување на користен крупен и ситен дивеч 
со кој се подобрува биоценозата, 

VII 

Распоред на средствата од точка V на оваа Програма 
по корисници врши министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство врз основа на Програмата за 
пошумување на голини и унапредување на шуми што ги 
донесуваат корисниците на средствата, како и врз ос-
нова на извршените работи. 

Приоритет во пошумување ќе се дава на земјиште на 
површини поголеми од 30 ха. 

Унапредување на шуми ќе се врши со мега на шум-
ски култури кои се загрозени од шумски пожари и по-
јава на растителни болести и штетници. 

VIII 

Во случај на нецелосно извршување на работите по 
одделни позиции или зголемен обем на работи по други 
позиции наведени во оваа Програма м и к с е р о т за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство врши прена-
мена во рамките на вкупно расположливите финанси-
ски средства. 

IX 

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр 23-1911/1 Претседател на Владата на 
17 април 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвеновски, с.р. 

Во денари 
1. Учество за пошумување на голини 9.000.000,00 
2. Учество за унапредување на шуми 9.400.000,00 
3. Производство на садници 11.500.000,00 
4. Следење на растителни болести и 

штетници и заштита на пошумени 
објекти 3.000.000,00 

5. Картиран^ и колаудација на извршени 
работи 300.000,00 

6. Оплеменување на шумите со одделни 
видови на полезен дивеч 1.500.000,00 

7. За недоволно предвидени работи 300.000,00 

Вкупно: 35.000.000,00 

Средствата предвидени со оваа финансиска про-
грама се даваат без обврска за враќање. 

VI 

Распоредувањето и трошењето на средствата предви-
дени со оваа програма ќе го врши министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, согласно обемот 
и вредноста на извршените работи предвидени во пре-
гледот од точка V на оваа Програма. 

571. 
Врз основа на член 1 и 6 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87) и члено-
вите 12,13 и 18 од Правилникот за работа, Одборот за 
доделување на наградата „Гоце Делчев“, именуван со 
Одлука на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 75/93 и 2/95) на својата 
седница одржана на 20.04.1995 година ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕ-
ЛЧЕВ“ ЗА 1995 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧА-
ЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 

Наградата се доделува на: 

1. Проф. д-р Лилјана Минова - Ѓуркова за трудот: 
„Синтакса на македонскиот стандарден јазик“ 

2. Проф. д-р Вера Петрова и проф. д-р Лилјана 
Илиевска за трудот: „Евоцирани потенцијали во кли-
ничка неврологија“ 

3. Проф. д-р Трајан Гоцевски за трудот: „Колек-
тивната безбедност и одбраната на Македонија“ 
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4. Проф. д-р Делчо Јовановски за трудот: „Произ-
водни системи“ 

5. Д-р Новица Велјановски за трудот: „АСНОМ -
државотворни димензии“ 

Бр. 08-1179/1 Претседател на Одборот за 
21 април 1995 година доделување на наградата 

Скопје „Гоце Делчев“, Акад. Благој Попов, с.р. 

572. 
Врз основа на член 12 од Законот за поттикнување 

на развојот на земјоделството („Сл. весник на РМ“ бр. 
24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) дел VII точка 2 од Програ-
мата за поттикнување на развојот на земјоделството во 
1995 година („Сл. весник на РМ“ бр. 17/95), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 

1995 ГОДИНА 

Член 1 
За остварување на правото за користење на сред-

ствата од Програмата дел III: 
- точка 1 - пчеларство, потточка 1.1. и 1.2., 
- точка 2 - овчарство, потточка 2.1., 
- точка 5 - коњарство, потточка 5.2., 
- точка 6 - рибарство, потточка 6.1., 
- точка 7 - пчеларство, потточка 7.1 и 7.2., 
Корисниците на средствата поднесуваат барање до 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, со следната документација: 

1. Говедарство 
1.1. Субвенција за добиени телиња по пат на веш-

тачко осеменување на крави во индивидуален сектор со 
сперма од тестирани бикови. 

Правото на субвенција се остварува врз основа на 
список на индивидуалните сточари кои добиле теле од 
вештачки осеменета крава, со податоци од матичната 
евиденција. 

1.2. Субвенција за набавка на бикови од благородни 
раси (оберинталска, монтафонска и др.): 

- фактури за извршената набавка, 
- уверение за здравствената состојба на соодветното 

грло, 
- фотокопие од педигрето и 
- договор за одгледување на бикот за приплод. 

2. Овчарство 
2.1. Субвенција за набавка на приплодни овни испи-

тани на спермогенеза од расата виртенберг (оригинал), 
наменети за вештачко осеменување: 

- фактури за извршената набавка, 
- фотокопие од педигрето, 
- уверение за здравствената состојба и за пригод-

ната вредност на соодветното грло. 
5. Коњарство 

5.2. Субвенција за набавка на приплодни грла: 
- фактура за извршената набавка, и 
- уверение за здравствената состојба на соодветното 

грло. 
7. Пчеларство 

7.1. Субвенција за набавка на пчелни семејства -
нуклеуси: 

- фактура за извршената набавка, 
- увереше за здравствената состојба, и 
- договор со производителот. 

7.2. Субвенција за пчелни матици: 
-г фактура за извршената набавка, 
- уверение за здравствената состојба, и 
- договор со производителот. 

Член 2 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр 08-2872/2 Министер за земјоделство, 
26 април 1995 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Д“Р И в а н Ангелов, с.р. 

573о 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишувана на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86) и член 35 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Делчево, 
во вкупна површина од 2817 ха, 03 ари, 74 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.05.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите, се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-920/1 
26 април 1995 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

574. "" 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите НО и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонка“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 5 април 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА членот 25 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија44 бр. 10/79,17/79,37/80,18/89 и 21/91) во деловите 
што гласат: „како ни довршена станбена зграда во рок 
од 5 години од денот на издавањето на одобрението за 
употреба на зградата“; „и довршена44; и „пред истекот 
на рокот од 5 години44. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставно-
ста на членот 20 и членот 25 освен деловите означени 
во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на претпријатието за инженеринг „КУБУС" 
од Скопје, со решение У.бр.123/94 од 1 февруари 1995 
година поведе постапка за оценување уставноста на 
одредбите од законот означени во точките 1 и 2 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со членот 30 став 3 од Уставот. 

5. На седницата Судот утврди дека според член 20 од 
Законот, лицата на кои им е признато предимствено 
право и лицата на кои им е доделено градежно неизгра-
дено земјиште, правото на градба на тоа земјиште не 
можат да го пренесуваат со правна работа на други 
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лица заради заедничка изградба, освен на лицата од 
член 19 став 1 на овој закон. Договорот склучен спро-
тивно на одредбите од став 1 на овој член не произве-
дува правно дејство. 

Согласно член 25 од Законот, лицето на кое му е 
доделено градежно земјиште, како и лицето кое ќе 
оствари предимствено право на користење на градежно 
земјиште заради изградба на семејна станбена зграда, 
не може со правна работа да отуѓи недовршена стан-
бена зграда како ни довршена станбена зграда во рок од 
5 години од денот на издавањето на одобрението за 
употреба на зградата, освен на лицата од член 19 на 
овој закон. По исклучок од став 1 на овој член, недовр-
шена и довршена станбена зграда може да се отуѓи пред 
истекот на рокот од 5 години ако продажбата се врши 
поради селидба надвор од подрачјето на општината, а 
во градовите со повеќе општини, надвор од подрачјето 
на градот, тешка болест, смрт на сопственикот или 
смрт на член на неговото семејно домаќинство. Догово-
рот склучен спротивно на одредбите од став 1 на овој 
член не произведува правно дејство. 

6. Со воведувањето на институтот национализација 
односно поошитествување на градежното земјиште беа 
регулирани и правата врз национализираното односно 
поошптествено градежно земјиште. Со национализаци-
јата односно поошптествуваЈБето на градежно зем-
јиште, поранешните сопственици не беа автоматски ли-
шени од сите права врз таквото земјиште. Така, пора-
нешниот сопственик, по сила на закон, се лишува од 
правото на сопственост врз тоа земјиште, меѓутоа, има 
право на користење на градежното земјиште и предим-
ствено право на градење на градежното земјиште. 

Со други зборови, поранешниот сопственик на зем-
јиштето, со национализацијата бил лишен од правото 
на сопственост односно правото на располагање со зем-
јиштето, но го задржувал правото да го користи зем-
јиштето за своја намена се до денот на депоседирање 
заради пристапување кон планирана изградба на зем-
јиштето. Ако, пак, на национализираното градежно 
земјиште според урбанистичкиот план се предвидува 
изградба на семејна станбена зграда таквото земјиште 
не може да биде одземено од владение на поранешниот 
сопственик туку по негово барање ќе му се признае 
право на изградба на станбена зграда. На ова градежно 
неизградено земјиште може да му биде доделено право 
на градба и на друго лице под услови определени со 
закон. 

Согласно член 30 став 3 од Уставот, никому не мо-
жат да му бидат одземени или ограничени сопственоста 
и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се ра-
бота за јавен интерес утврден со закон. 

Со член 55 од Уставот се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото, а Републиката се обвр-
зува да обезбеди еднаква правна положба на сите суб-
јекти на пазарот и да презема мерки против монопол-
ското однесување на пазарот. Слободата на пазарот 
може да се ограничи со закон единствено заради одбра-
ната на Републиката, зачувувањето на природната и 
животната средина или здравјето на луѓето. 

Според член 56 од Уставот, земјиштето како при-
родно богатство претставува добро од општ интерес за 
Републиката и ужива посебна заштита. 

Од изнесеното произлегува дека Уставот ја гаран-
тира сопственоста и нејзината заштита, а во тие рамки 
и сопственоста на градежното земјиште и не дозволува 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа да 
бидат одземени или ограничени, освен кога се работи 
за јавен интерес што се утврдува со закон. Исто така, 
од изнесеното произлегува дека со Уставот се гаран-
тира слободата на пазарот, а во тие рамки и на проме-
тот на земјиштето и на објектите изградени на него, 

која може да се ограничи со закон само заради со Уста-
вот определени цели. 

Оттука, Судот оцени дека законското ограничување 
според кое не може со правна работа да се отуѓи довр-
шена станбена зграда во рок од 5 години од денот на 
издавањето на одобрението за употреба на зградата, не 
е во согласост со Уставот, затоа што лицето се сте-
кнува со сопственост на довршена станбена зграда по 
основа на градба, поради што одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

Понатаму, Судот оцени дека Законот за градежно 
земјиште (член 5 од измените од 1991 година) изразува 
становиште дека градежното земјиште е на Републи-
ката. Тоа значи дека на оспорените одредби од Законот 
не може да се приоѓа како на одредби со кои се ограни-
чува правото на сопственост на поранешните сопстве-
ници, бидејќи таа сопственост и не постои, а уште по-
малку на лицата на кои им е доделено градежно неиз-
градено земјиште за градба на станбена зграда. Ова 
уште повеќе кога се имаат предвид другите одредби од 
Законот за градежното земјиште од кои е очигледно 
дека правото на сопственост поранешните сопственици 
го загубиле со донесувањето на Законот за национали-
зација на наемни згради и градежно земјиште и со други 
прописи, така да не може да се постави прашањето за 
ограничување на правото на сопственост во смисла на 
член 30 од Уставот, поради што Судот одлучи како во 
точката 2 од оваа одлука. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 123/94 
5 април 1995 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

575. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 
112 од Уставот на Република Македонија и член 70 
алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 април 1995 
година, донесе, 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 307 од Законот з^ царините 
(„Службен весник на Република Македонија5" бр. 20/ 
93). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Стопанската комора на Ма-
кедонија - групација шпедиција - Скопје, поведе по-
стапка за оценување уставноста на членот 307 од Зако-
нот означен во точката 1 на ова решение затоа што се 
постави: прашањето за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди согласно членот 307 од 
Законот, прекршочната постапка во прв степен ја води 
и решение за прекршок донесува Комисијата за прекр-
шоци во прв степен, а во втор степен Комисијата за 
прекршоци во втор степен. 
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Ставот 2 на член 307 од Законот предвидува овие 
комисии да бидат составени од по три члена од кои 
едниот член е претседател и дека претседателот и чле-
новите имаат свои заменици. 

Согласно ставот 3 на овој член од Законот, претсе-
дателот и членовите на Комисијата за прекршоци во 
прв степен, како и нивните заменици, ги определува 
директорот на Царинската управа од редот на работни-
ците на царинарницата, а претседателот и членовите на 
Комисијата за прекршоци во втор степен како и нив-
ните заменици - од редот на работниците на Царин-
ската управа, 

5. Согласно член 15 од Уставот на Република Маке-
донија, се гарантира правото на жалба против поеди-
нечните правни акти донесени во постапка во прв сте-
пен пред суд, управен орган или организација или други 
институции што вршат јавни овластувала 

Исто така, со член 50 став 2 од Уставот се гарантира 
судска заштита на законитоста на поединечните акта на 
државната управа и на другите институции што вршат 
јавни овластувања. 

Од наведените одредби произлегува дека жалбата, 
како правно средство воопшто, а во управната по-
стапка посебно, има цел да даде можност во второсте-
пената постапка да одлучува орган што не бил вклучен 
кога по правната работа се одлучувало во прв степен,, 

Според тоа, Судот утврди дека со предвидувањето 
по жалбата да одлучува второстепената комисија за 
царински прекршоци ири Царинската управа, заинтере-
сираните лица се лишени од можноста да водат по-
ставка од втор степен, затоа што и во тој степен всуш-
ност решава истиот орган што ја донел обжалената 
одлука. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека 
предвидувањето на комисија од втор степен што ќе 
одлучува по одлуките донесени од комисијата од прв 
степен при истата царинска управа, претставува само 
еден вид контрола, а не одлучувано на второстепен 
орган по жалба во права смисла на зборот, поради што 
утврди дека членот 307 од Законот е несогласен со 
Уставот на Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од ова решение. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р 
Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 272/93 Претседател 
1 март 1995 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

576. _ _ 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

ма членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 

на 12 април 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за постапката, 

начинот и условите за приклучување на постојната 
јавна канализација на нови корисници како и зголему-
вана на едновремен проток кај постојните корисници, 
донесен од Собранието на Заедницата на комуналните 
претпријатија на Република Македонија „Макком" -
Скопје на 19 јануари 1993 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 19/93). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувавњето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива од ГП „Бегон“ АД Скопје РЕ IУ-то гради-
лиште Битола со Решение У.бр. 75/95 од 8 март 1995 
година поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на Правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што оспорениот Правилник означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што оспорениот 
Правилник е донесен на ист начин и во постапка како и 
Правилникот за постапката, начинот и условите за при-
клучување на ПОСТОЈНИОТ јавен водовод на нови корис-
ници на вода како и зголемување на едновремен проток 
на постојните корисници на вода, кој Уставниот суде со 
Одлука У.бр. 128/93 од 3 ноември 1994 година го по-
пишти, поради што се постави прашањето за согласно-
ста на оспорениот Правилник со Устав и со закон. 

4. На седницата Судот, утврди дека со оспорениот 
правилник се утврдува постапката, начинот и условите 
за приклучување на постојната јавна канализација на 
Нови корисници како и зголемување на едновремениот 
проток кај постојните корисници, начинот за утврду-
вање на висината на надоместокот на трошоците кои се 
предизвикани кај давателот на услугата со приклучува-
њето на нови корисници односно зголемувањето на ед-
новремениот проток кај постојните објекти (корис-
ници). 

Понатаму, Судот утврди дека согласно преамбулата 
на оспорениот Правилник, тој е донесен од Собранието 
на Заедницата на комуналните претпријатија на Репу-
блика Македонија „Макком" од Скопје како Друштво 
со ограничена одговорност, кое е основано од повеќе 
јавни претпријатија но самото тоа не е јавно претприја-
тие. 

5. Според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија ги утврдува јавните 
давачки. 

Согласно член 7 од Законот за работењето и управу-
вањето на организациите на здружен труд што вршат 
комунални дејности од посебен општествен интерен 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), изградбата 
адаптацијата, модернизацијата и реконструкцијата на 
објектите и уредите за вршење на комуналните дејноѕ 
ега се врши според програмата за израдба на тие об-
јекти и уреди што ја донесува комуналната организа-
ција. Со оваа програма се утврдуваат изворите и виси-
ната на средствата за нејзина реализација. Под кому-
нална организација, според член 3 став 1 од Законот се 
подразбира организација регистрирана за вршење на 
комунални дејности од посебен општествен интерес. 

Од изнесеното произлегува дека воведувањето надо-
месток за трошоците за изградба на комунални објекти 
и уреди е во исклучива надлежност на комуналните 
организации и тоа право не може да биде пренесено на 
други субјекти дури и ако се тие основани од јавни 
претпријатија регистрирани да вршат комунална деј-
ност. 

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник е доне-
сен од Заедницата на комуналните претпријатија „Мак-
ком" која е основана од повеќе јавни претпријатија што 
вршат комунални дејности, но кои не можат да прене-
сат свои јавно-правни овластувања на друг субјект, Су-
дот оцени дека Правилникот не е во согласност со наве-
дените уставни и законски одредби, поради што одлучи 
како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљамн, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јосиф Талев-
ски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 75/95 
12 април 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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577. 
Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 
март 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА членот 103 од Законот за облига-

циони односи („Службен лист на СФРЈ бр. 29/78 и 35/85) 
во делот што се однесува на употреба на терминот: 
„социјалистичко самоуправно општество“. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на рбјавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Аце Димовски од Скопје, по : 
ве де постапка за оценување уставноста на членот 103 од 
Законот означен во точката 1 од ова решение, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата, утврди дека оспорената 
одредба од Законот предвидува ништовност на догово-
рот кој е спротивен на начелата на уставното уреду-
вање утврдени со Уставот, на присилните прописи или 
на моралот на социјалистичкото самоуправно опште-
ство. 

5. Согласно член 1 од Уставот, Република Македо-
нија е суверена, самостојна, демократска и социјална 
држава, а според ставот 2 на овој член, суверенитетот 
на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непре-
нослив. 

Имајќи ја предвид наведената уставна одредба која 
Република Македонија ја декларира како суверена, са-
мостојна, демократска и социјална држава, Судот 
утврди дека членот 103 од Законот во делот што се 
однесува на употребата на терминот „социјалистичко 
самоуправно општество“ е несогласен со Уставот на 
Република Македонија. 

Што се однесува до останатиот текст на оспорената 
одредба од членот 103 од Законот, според која како 
ништовни ,се предвидуваат сите договори кои се спро-
тивни на начелата на општественото уредување утвр-
дени со Уставот, на присилните прописи или на мора-
лот, Судот оцени дека истиот не е несогласен со Уста-
вот на Република Македонија од причина што, догово-
рите од овој вид не се сметаат за договори спротивни на 
основните начела на правниот поредок и како такви да 
се ништовни. 

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

6 Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

Претседател 
У.бр. 64/94 на Уставниот суд на Република 

29 март 1995 година Македонија, 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

578. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 19 април 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за пристапување 

кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички 
план на град Гостивар бр. 08-285/1, донесена од Собра-

нието на општина Гостивар на 21 септември 1993 го-
дина. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У.бр. 159/94 од 23 февруари 1995 година поведе 
постапка за оценување законитоста на актот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави праша-
њето за нејзината согласност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одлука се врши измена на Деталниот урбанистички 
план на град Гостивар со померување на осовинската 
точка 054 за 1 метар кон север на ул. „Драге Тодоров-
с к а и со корегирање на профилот на улицата со поме-
стување на осовинските точки 47-46, од 46 до Т2, ТЗ до 
осовинската точка 42 и од осовинската точка 42 до 37 до 
пресекот со ул. „Беличица“. 

Притоа, Судот утврди дека за донесување на оспоре-
ната одлука не е одржана јавна расправа. 

5. Согласно член 31 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/85 и 18/89), нацртите на плановите 
задолжително се ставаат на јавна расправа којасе спро-
ведува со излагање на плановите најмалку 15 дена во 
соодветна просторија на месната заедница, а забелеш-
ките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се 
доставуваат до органот на управата надлежен за рабо-
тите на урбанизмот во писмена форма во рок од 15 дена 
од завршувањето на јавната расправа. Врз основа на 
прифатените забелешки од јавната расправа се подго-
твува предлог планот. Согласно член 33 од Законот, 
органот на управата надлежен за урбанизам му доста-
вува на Републичкото собрание односно на собранието 
на општината, предлог на просторен односно урбани-
стички план заедно со извештајот од јавната расправа 
со образложение за ^прифатените забелешки. 

Од изнесените одредби на законот произлегува дека 
како дел од постапката во која граѓаните треба да бидат 
вклучени во донесувањето на урбанистичките планови, 
претставува и јавната расправа. 

Со оглед на тоа што за донесување на оспорената 
одлука не е одржана јавна расправа, Судот оцени дека 
таа не е во согласност со означената одредба од зако-
нот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Меља ми, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-
р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 159/94 Претседател 
19 април 1995 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р, 

579. —: 
Во согласност со член 26 и 29 од Законот за санација 

и реконструирани на дел од банките во Република Ма-
кедонија (рлужбен весник на Република Македонија 
бр. 14/95) и член 13 од Статутот на Агенцијата на Репу-
блика Македонија за санација на банка, Управниот од-
бор на Агенцијата на Република Македонија за сана-
ција на банка на својата редовна седница одржана на 
ден 31.03.1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА САНАЦИЈА И 
РЕКОНСТРУИРАНИ НА СТОПАНСКА БАНКА 

А Д . СКОПЈЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За санација и реконструирани на Стопанска банка 

а.д. Скопје, Агенцијата на Република Македонија за 
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санација на банка (во натамошниот текст: Агенција), 
во име и за сметка на Република Македонија, издава 
обврзници за ненаплатливите денарски побарувања на 
Стопанска банка а.д. Скопје со состојба на ден 
31.12.1994 год., во вкупен износ од 4.608.916.000 де-
нари, утврден со Решението на гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија бр. 02-14/57-95 од 
27.03.1995 год. 

Член 2 
Вкупниот износ на издадени обврзници се заокру-

жува на 4.608.900.000 денари. Разликата до утврдениот 
износ на ненаплатливи денарски побарувања се испла-
тува од буџетот на Република Македонија во корист на 
Стопанска банка а.д. Скопје. 

Член 3 
Агенцијата издава вкупно 8.189 обврзници во една 

емисија, со следнава апоенска структура: 
- 3.089 обврзници со номинална вредност од 100.000 

денари; 
- 1.600 обврзници со номинална вредност од 500.000 

денари; 
- 3.500 обврзници со номинална вредност од 

1.000.000 денари. 
Обврзниците од став 1 на овој член се означени со 

редниот број,на емисијата со арапски бројки; со кон-
тролниот број составен од две букви од кирилското 
писмо и со серискиот број на обврзницата составеЈГод 
пет цифри како„ што следи: 
ден- 100.000, од 1 АА 00001 до 1 АА 03089 
ден. 500.000, од 1 АБ 03090 до 1 АБ 04689 
ден.1.000.000, од 1 АВ 04690 до 1 АВ 08189 

Член 4 
Обврската за исплата на главницата достасува на 

датумот означен на купоните за исплата на главницата 
почнувајќи од 1 април 1996 год., во еднакви годишни 
рати во период од 15 години, односно заклучно со 1 
април 2010 година. 

Поднесувањето на купонот за исплата на достаса-
ната главница ќе се врши почнувајќи од датумот наве-
ден на купонот, во текот на целата година, се до заста-
рувањето на обврската од него. 

На обврзниците се исплатува месечна камата. 
Каматата ќе се пресметува за тековниот месец, на 

номиналниот износ на обврзницата, со примена на ме-
тодот за пресметка и со есконтната каматна стапка 
утврдени од Народната банка на Република Македо-
нија, а ќе се исплатува од 1-ви до 5-ти наредниот месец. 

Обврзницата не е наплатлива пред нејзиното доста-
сување. 

Член 5 
Обврските од обврзниците кои се однесуваат на ис-

платата на главницата и на каматата застаруваат во рок 
од една година од денот на достасување за наплата. 

Исплатите на обврските од обврзниците се извршу-
ваат најдоцна во рок од пет работни дена по датумот на 
поднесуваното на купонот за исплата на главницата, 
како и на купонот за исплата на каматата, доколку е тој 
поднесен во периодот од 01-ви до 05-ти во месецот. 

Доколку имателот не го поднесе купонот во предви-
дениот рок за наплата од став 2 ,од овој член, има право 
тоа да го направи кога било до застарувањето на обвр-
ската, со тоа што ќе се смета дека поднесува!вето е 
уредно извршено од 1-ви до 5-ти наредниот месец. 

Исплатата на каматата до денот на нејзиното заста-
рување се врши во висина на пресметаната камата на 
денот на нејзиното достасување. 

Член 6 
Агенцијата, согласно со член 28 од Законот за сана-

ција и реконструирање на дел од банките во Република 

Македонија, ќе пресметува вкупен надомест во висина 
од 0,25% од достасаниот износ на обврската по купонот 
од обврзницата кој треба да се исплати. 

Член 7 
Поднесувањето и исплатата на обврските по обврз-

ниците ќе се врши преку филијалите на Заводот за 
платен промет и Стопанска банка а.д. Скопје, за обврз-
ниците кои ги поседува. 

Агенцијата ќе склучи договор со инститициите од 
став 1 на овој член, со кој се утврдуваат условите и 
начинот за сервисирање на обврските по обврзниците. 

Агенцијата со налог ќе ги упатува средствата за ис-
плата на обврските по обврзниците, вклучувајќи го и 
надоместот за сервисирање на обврските по обврзни-
ците. 

Член 8 
Обврзниците гласат на доносител. , 
Обврзниците се состојат од обвивка и талон кој ги 

содржи купоните за исплата на главницата и каматата. 
Обврзниците се издаваат со вкупниот број купони за 

исплата на главницата, со купони за исплата на кама-
тата за првите две години, како и со посебен дел од 
талонот со чие поднесување се добива остатокот од 
^издадените купони (оние што остануваат до вкупниот 
број купони за исплата на каматата). 

Изборот на графичкото решение на обврзниците го 
врши директорот на Агенцијата. 

Основни елементи на обврзницата се: 
\ 

I. О Б В И В К А 
Член 9 

Предната страна на обвивката го содржи следниов 
текст: 
1 ЕМИСИЈА; 
- сериски и контролен број: 1 А А 00001 до 1 АВ 08189; 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ; 
- О Б В Р З Н И Ц А ; 
- Н А ДОНОСИТЕЛ; 
- износ во денари: 100.000 или 500.000 или 1.000.000 
денари 
(со зборови: стоилјадиденари или пестотиниилјадиде-
нари или еденмилионденари) 
- Отплатата на обврските по обврзниците се врши од 
средствата на буџетот на Република Македонија; 
- Каматната стапка е променлива и е во висина на 
есконтната стапка на Народната банка на Република 
Македонија; 

- Главницата на обврзницата ќе се отплатува во 
период од 15 години во еднакви годишни рати; 
- Обврзницата не е наплатлива пред нејзиното достасу-
вање; 
- Факсимил на потписи на овластени лица: 

Директор, . 
Панче Манчевски Претседател на Управниот одбор, 

Скопје, 1 април 1995 година Хари Костов 
Член 10 

Грбот на обвивката на обврзницата го содржи след-
ниот текст: 

- Агенцијата на Република Македонија за санација 
на банка, во име и за сметка на Република Македонија, 
издава обврзници во вкупен износ од 4.608.900.000 ден. 
за санација и реконструирање на Стопанска банка а.д. 
Скопје; 
- обврската за исплата на главницата достасува на дату-
мот означен на купоните за исплата на главницата поч-
нувајќи од 1 април 1996 година во еднакви годишни рати 
во период од 15 години; 



5 мај 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24-Стр. 561 

- на обврзниците се исплатува месечна камата; 
- каматата ќе се пресметува за тековниот месец, на 
номиналниот износ на обврзницата, со примена на ме-
тодот за пресметка и со есконтната каматна стапка 
утврдени од Народната банка на Република Македо-
нија; 
- обврзницата не е наплатлива пред нејзиното достасу-
вање; 
- обврските од обврзниците кои се однесуваат на испла-
тата на главницата и на камата застаруваат во рок од 1 
година од денот на достасување за наплата; 
- исплатите на обврските од обврзниците се извршу-
ваат најдоцна во рок од пет работни дена по датумот на 
поднесувањето на купонот за исплата на главницата, 
како и на купонот за исплата на каматата, доколку тој е 
поднесен во периодот од 1-ви до 5-ти во месецот; 
- доколку имателот не го поднесе купонот во предвиде-
ниот рок за наплата, има право тоа да го направи кога 
било до застарувањето на обврската, со тоа што ќе се 
смета дека поднесувањето е уредно извршено од 1-ви до 
5-ти наредниот месец; 
- исплатата на каматата до денот на нејзиното застару-
вање се врши во висина на пресметаната камата на 
денот на нејзиното достасување; 
- поднесувањето и исплатата на обврските по обврзни-
ците ќе се врши преку филијалите на Заводот за платен 
промет и на Стопанска банка а.д. Скопје за обврзни-
ците кои ги поседува; 

Права и обврски кои произлегуваат од обврзниците 

- обврзниците се пренесуваат на друго лице со преда-
вање; 1 

- обврзниците можат да се заменат со помали или пого-
леми апоени во ист вкупен износ соодветно на изаде-
ните апоени; ' 
- замената на апоените ќе се врши во рок од 25 дена од 
денот на поднесувањето на барањето до Агенцијата, 
односно до надлежните институции што ги определила 
Агенцијата; 
- амортизирањето на обврзниците се врши со замена за 
други во иста номинална вредност, во рок од 25 дена од 
денот на нивното поднесување; 
- обврзниците можат да се заменат со други видови 
хартии од вредност; 
- за исчезната обврзница не се остварува право на суд-
ска заштита. 

П. ТАЛОН 
Член 11 

Талонот на обврзницата е составен од купони за 
исплата на главницата и купони за исплата на каматата, 
како и посебен дел од талонот - купон за подигање на 
преостанатите каматни купони, со чие поднесување се 
добива остатокот од неиздадените каматни купони. 

Купон за главница 

Член 12 
Предната страна на купонот за исплата на главница 

го содржи следниот текст: 
- Купон за исплата на главницата по обврзница од 1 АА 
00001 до 1 АВ 08189 (редниот број на емисијата, сери-
скиот и контролниот број од обврзницата); 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ; 
- Основа за исплата на купонот за исплата на главни-
цата е номиналниот износ на обврзницата по амортиза-
циониот план во висина од 100.000 или 500.000 или 
1.000.000 денари; 

(со зборови: стоилјадиденари или петстотиниилјадиде-
нари или еденмилионденари) 
- Се исплатува НА ДОНОСИТЕЛ; 
- Достасува на 1 април 1996 год. - 1 април 2010 година; 
- Факсимил на потписи на овластени лица: 

Директор, 
Панче Манчвски Претседател на Управниот одбор, 

Скопје, 1 април 1995 година; Хари Костов 

Ч л е н 13 
Грбот на купонот за исплата на главницата го 

содржи следниов текст: 
- Обврската за исплата на главницата достасува на да-
тумот означен на купоните за исплата на главницата 
почнувајќи од 1 април 1996 год., во еднакви годишни 
рати во период од 15 години, односно заклучно со 1 
април 2010 година; 
- Обврската за исплата на главницата застарува во рок 
од 1 година од денот на достасување за наплата. 

Купон за камата 

Член 14 
Предната страна на купонот за исплата на каматата 

го содржи следниов текст: 
- Купон за исплата на камата по обврзница од 1 АА 
00001 до 1 АВ 08189 (редниот број на емисијата, сери-
скиот и контролниот број од обврзницата); 
- Обврската за исплата на каматата достасува на дату-
мот означен на каматните купони, пресметана по про-
менлива каматна стапка во висина на есконтната стапка 
на Народната банка на Република Македонија во пе-
риод од 15 години од датумот на првото достасување; 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ; 
- Основа за исплата по купонот за исплата на каматата 
е номиналниот износ на обврзниците од 100.000 или 
500.000 или 1.000.000 денари според амортизациониот 
план; 
(со зборови: стоилјадиденари или петстотиниилјадиде-
нари или еденмилионденари) 
- Се исплатува НА ДОНОСИТЕЛ; 
- Достасува на 1 мај 1995 година - 1 мај 2009 година; 
- Факсимил на потписи на овластени лица: 

Директор, 
Панче Манчевски Претседател на Управниот одбор, 

Скопје, 1 април 1995 година; Хари Костов 

Член 15 
Грбот на купонот за исплата на каматата го содржи 

следниов текст: 
- Каматата ќе се пресметува за тековниот месец на 
номиналниот износ на обврзницата, со примена на ме-
тодот за пресметка и со есконтната каматна стапка 
утврдени од Народната банка на Република Македо-
нија, а ќе се исплатува од 1-ви до 5-ти наредниот месец; 
- Обврската за исплата на каматата застарува во рок од 
една година од денот на достасување за наплата. 

. Купон за подигање на преостанатите каматни купони 

Член 16 
Предната страна на купонот за подигање на преоста-

натите каматни купони го содржи следниот текст 
Купон за подигање на преостанатите каматни купони 
по обврзница број од 1 АА 00001 до 1 АВ 08189; 
(редниот број на емисијата, серискиот и контролниот 
број од обврзницата) 
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Република Македонија; 
Агенција на Република Македонија за санација на 
банка; 
Овој купон се поднесува од 1 април 1997 година; 
Факсимил на потписи на овластени лица: 

Панче Манчевски Претседател на Управниот одбор, 
Скопје, 1 април 1995 година; Хари Костов 

Член 17 
Грбот на купонот за подигање на преостанатите ка-

матни купони го содржи следниот текст: 
Агенцијата на Република Македонија за санација на 

банка се обврзува на доносителот на овој купон да му ги 
издаде преостанатите каматни купони. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 18 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

Претседател на Управниот одбор, 
Хари Костов, с.р. 

580. 
Во согласност со член 26 и 29 од Законот за санација 

и реконструирани на дел од банките во Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“, бр. 14/95) и член 13 
од Статутот на Агенцијата на Република Македонија за 
санација на банка, Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за санација на банка на својата 
редовна седница одржана на 27.04.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦА ЗА НАДОМЕСТУ-
ВАЊЕ НА СЕЛЕКТИВНИТЕ КРЕДИТИ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА КАЈ СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 

Член 1 
Агенцијата на Република Македонија за санација на 

банка (во натамошниот текст: Агенција) во име и за 
сметка на Република Македонија издава една обврз-
ница што гласи на име на Народна банка на Република 
Македонија во номинален износ од 1.039.318.481,50 де-
нари, со која се надоместуваат селективните кредити на 
Народната банка на Република Македонија што се пре-
биваат со износот на дел од ненаплатливите побару-
вања кај Стопанска банка а.д. Скопје. 

Член 2 
Обврската за исплата на главницата достасува на 1 

април 2020 година и се исплатува од средствата на буџе-
тот на Република Македонија. 

На номиналниот износ на обврзницата не се пресме-
тува и не се исплатува камата. 

Член 3 
Издадената обврзница не се пренесува. 
Обврзницата не може да се замени со други видови 

хартии од вредност. 
Член 4 

Изборот на графичкото решение на обврзницата го 
врши директорот на Агенцијата. 

Обврзницата се состои од еден дел. 

Член 5 
Предната страна на обврзницата го содржи следниов 

Република Македонија; 
Агенција на Република Македонија за санација на 
банка 

С к о п ј е ; 

О б в р з н и ц а ; 

на име Народна банка на Република Македонка; 
со која Република Македонија се обврзува да исплати 
еднократно на ден 1 април 2020 година 
1.039.318.481,50 денари 

(еднамилијардатриесетидеветмилионитристаосумна-
есетилјадичетиристотиниосумдесетиеденденариипеде-
сетдени) 
без пресметување на камата 
за надоместување на селективните кредити што се пре-
биваат со износот на дел од ненаплатливите побару-
вања кај Стопанска банка а.д. Скопје 
Факсимил на потписи на овластени лица: 

Директор, 
Панче Манчевски 

1 април 1995 година 
Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Хари Костов 

Член 6 

Грбот на обврзницата го содржи следниот текст: 
Обврзницата не се пренесува. 
Обврзницата не може да се замени со други видови 
хартии од вредност. 

По налог на Агенцијата исплатата на номиналниот из-
нос на обврзницата ќе се изврши од средствата на буџе-
тот на Република Македонија. 

Член 7 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Хари Костов, с.р. 

О Б Ј А В А 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје, во сми-
сла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на 
РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92) објавува дека 
во Регистарот на доработувачи на семенски материјал 
се запишува ППУ „Агропин" - Скопје, за следното: 

- Доработка на градинарски култури под регистар-
ски број 33 и Решение бр. 10-2018/2 од 20.04.1995 го-
дина. 

Бр. 10-2018/1 
20 април 1995 година 

Скопје 

Министер 
за земјоделство шумарство 

и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 
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17. 
Врз основа на член 155 став 4 од 

Законот за здравствена заштита 
(„Службен весник на РМ бр. 38/91 
година), Собранието на Лекарската 
комора на Македонија на своите сед-
ници одржани на 5.06.1992 година и 
27.05.1993 год. донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА 

МАКЕДОНИЈА 

/. општи ОДРЕДБИ 

Член! 
Лекарската комора на Македонија 

е самостојна и професионална ор-
ганизација на докторите по медицина 
и на докторите по стоматологија (ле-
кари), здружени заради заштита и 
унапредување на стручноста, етичките 
должности и права, за подобрување 
на квалитетот на здравствената заш-
тита, за следење на односот на 
здравствените работници кон оп-
штеството и граѓаните, како и заради 
заштита на-инт^ресите на лекарската 
професија (Комора). 

Член 2 
Комората има својство на правно 

лице. 
Седиштето на Комората е во Скопје. 
Името на Комората е: "Лекарска 

комора на Македонија“. 

ЧлеиЗ 
Комората има штембил и печат. 
Печатот на Комората има тркалезна 

форма, со пречник од 3-3,5 см., на чија 
внатрешна страна полукружно е 
напишано: "Лекарска комора на 
МакедониЈа". 

На средината на печатот се наоѓа 
знакот на Комората. (Ескулапов знак.) 

Штембилот на Комората има пра-
воаголна форма во која водорамно е 
испишано името и седиштето на 
Комората, деловодниот број и дату-
мот на приемот, односно испраќањето 
на актот. 

Член 4 
Членувањето во Комората е обврска 

и чест за сите лекари државјани на 
Република Македонија, кои имаат 
лиценца за работа 

Член на Комората станува секоЈ 
лекар кој поднесува пријава, го 
прифаќа овој Статут и Кодексот на 
медицинската деонтологија и кој 
редовно плаќа членарина. 

Членувањето во Комората е добро-
волно за лекари-

- приправници 
- пензионери, 

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

- вработени надвор од здравствена 
дејност, 

- невработени лекари. 

Член 5 
Членувањето во Комората може да 

биде почесно и привремено. 
За почесен член на Комората може 

да биде избран секој лекар, научен 
или просветен работник, или друг 
граѓанин, како и странски државја-
нин кој придонел за медицинската 
струка или за научната работа од 
областа на медицината, или на друг 
начин дал придонес во работата на 
Комората. 
Почесните членови на Комората ги 

избира Собранието на предлог од 
Извршниот одбор. 

Член 6 
Привремен член на Комората мо-

же да биде лекар - странски држав-
јанин, кој заради едукација престојува 
во Република Ма кед опиј а иза тоа време 
добил лиценца за работа. 

II. ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

Член? 
Комората ги застапува и ги 

заштитува интересите на членовите 
на Комората и се грижи за угледот и 
дисциплината во вршењто на лекар-
ската професија. 

За таа цел Комората ги врши след-
ниве задачи: 

1) води регистер на лекарите кои 
работат во здравствената дејност во 
Република Македонија; 

2) донесува акти за начинот и 
постапката за издавање, продол-
жување и одземање на лиценцата; 

3) донесува Кодекс на медицинската 
деонтологија; 

4) се грижи за почитување на ети-
ката и правните норми при вршењето 
на медицинската практика; 

5) се грижи за придржување кон 
моралните принципи, чесноста и 
неопходната преданост кон меди-
цинската професија, за угледот на 
лекарите, за дисциплината во извршу-
вањето на лекарската професија и за 
чување на лекарската тајна: 

6) се грижи за одбрана на честа и 
независноста на медицинската про-
фесија; 

7) се грижи и го поттикнува постоја-
ното стручно усовршување на своите 
членови; 

8) учествува во утврдувањето на 
вредноста на трудот пекарите и во 
донесувањето на ценовникот на здрав-
ствените услуги; 

9) дава мислење при подготвување-
то на законите и прописите, планските 
документи и кадровските планови од 
областа на здравството во Македонија 
и соработува при утврдувањето на 
стручни ставови во вршењето на 
лекарската практика; 

10)на своите членови им дава правна 
помош во врска со вршењето на 
лекарската професија во рамките на 
задачите на Комората; 

П) ги следи потребите ма лекарите 
и им помага во барањето вработување 
и соодветна замена за време на 
отсуство: 

12) ја поттикнува соработката меѓу 
членовите и ги разгледува и смирува 
евентуалните спорови меѓ нив; 

13) се бори против сите видеви на-
дрилекарства во Републиката. 

14) врши и други задачи согласно со 
законите, прописите, Кодексот на 
медицинската деонтологија и ОВОЈ 

Статут. 

III ПРАВА, ОБВРСКИ И 
ОДГОВОРНОСТИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРА ТА 

Член 8 
Во остварувањето на целите и 

задачите на Комората, членовите на 
Комората ги остваруваат своите 
права, обврски и одговорности на 
начин утврден со закон и со осој 
Статут 

А) Права на членовите на 
Комората 

Член 9 
Членовите на Комората имаат 

право: 
- да учествуваат во сите активности 

за остварување на задачите на Ко-
мората и на активно и пасивно право 
на глас; 

- да учествуваат во работата на сите 
органи и работни групи во Комората; 

- да користат стручна и друга по-
мош и услуги кои ги врши Комората 
во рамките на нејзините задачи, 

- да учествуваат на семинари и дру-
ги видови стручно усовршување што 
го организира Комората; 

- да покренува иницијатива за 
донесување и за изградување на мис-
лења и предлози по закони, прописи и 
други мерки од областа на здрав-
ствената заштита; 

- да бидат информирани за работата 
на Комората и на нејзините органи и 
тела, 

- и други права што се определени со 
ОВОЈ Статут и со други акти на 
Комората 
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Б) Должности на членовите на 
Комората 

Член 10 
Членовите на Комората се должни-
- да го почитуваат Статутот„ актите 

и одлуките на Комората и на органи-
те на Комората; 

- совесно да Ја вршат лекарската 
професија; 

- да го чуваат угледот на лекарска-
та професија и да се придржуваат кон 
законот, Статутот и Кодексот на 
медицинската деонтологија; 

- пред судот на честа при Комората 
да ги изнесуваат меѓусебните спорови 
и случаи на повреда на Кодексот на 
медицинската деонтологиЈа, 

- редовно даја известуваат Комора-
та за сите податоци пропишани со 
Правилникот за водење на регистар 
на лекари; 

- редовно да плаќаат членарина; 
- и други должности што се 

определени со овој Статут и со други 
акти на Комората. 

IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА 

Член 11 
Членството во Комората преста-

нува во случај на: 
1) трајно одземање на лиценцата; 
2) времено одземање на лиценцата 

за време на траењето на оваа мерка; 
3 ) губење на С В О Ј С Т В О член на 

Комората; 
4) барање на доброволниот член; 
5) барање на почесниот или при-

времениот член на Комората; 
6) смрт на членот на Комората. 

V. ОРГАНИ НА КОМОРАТА 

Член 12 
Органи на комората се: 
Собрание, извршен одбор, прет-

седател, суд на честа и надзорен одбор 
Мандатот на членовите на Собра-

нието и на органите на Комората трае 
4 (четири) години, со можност за пов-
торен избор. 

Членовите на органите на Комората 
своите задачи ги вршат и по истекот 
на мандатот, до изборот на нови орга-
ни на Комората 

2. Собрание на Комората 
Член 13 

Собранието на Комората (Собра-
ние) е највисок орган на Комората 

Собранието има 60 до 65 
претставници - членови на Собра-
нието 

Собранието го сочинуваат члено-
ви на Комората кои ги избираат 

лекарите од изборните единици по 
принципот, еден претставник на сто 
лекари. 

Во Собранието на Комората по еден 
член делегираат и Медицинскиот фа-
култет, Стоматолошкиот факултет, 
Македонското лекарско друштво и 
Министерството за здравство, кои уче-
ствуваат во работата на Собранието 
како рамноправни членови, без пра-
во да бидат избрани во органите, 
комисиите и другите тела. 

Изборите на членовите на Собрани-
ето ги распишува претседателот на 
Комората, најдоцна шеесет дена пред 
истекот на мандатот на Собранието. 

Член 14 
Собранието на Комората 
- донесува Статут на Комората и вр-

ши измени и дополнувања на статутот; 
- донесува Кодекс на медицинската 

деонтологија, 
- донесува акти за начинот и по-

стапката за издавање, продолжување 
и одземање на лиценцата, 

- донесува Финансиски план на 
Комората и ја усвојува завршната сме-
тка, 

- Ја утврдува висината на члена-
рината и го определува делот од 
членарината потребен за работа на 
одборите на Комората; 

- донесува програма за работа на 
комората; 

- донесува деловник за работа на 
Собранието и на неговите органи и 
тела, 

- донесува Правилник за водење на 
регистар на лекарите; 

- донесува Правилник за органи-
зацијата, постапката и работата на 
Судот на честа; 

- донесува други акти за начинот на 
работењето на Комората и на неј-
зините органи, 

- избира и разрешува членови на 
извршниот одбор, претседател, заме-
ник претседател и членови на 
надзорниот одбор; 

- врши изменување и дополнување 
на Статутот и на другите акти на 
Собранието; 

- избира и разрешува претседател и 
членови на судот на честа; 

- избира и разрешува обвинител и 
бранител на Комората; 

- именува и разрешува секретар 
на Комората; 

- избира и разрешува претседатели, 
заменици претседатели и членови на 
постојаните и на повремените коми-
сии на Комората; 

- ги разгледува извештаите на сите 
органи на Комората и Ја оценува 
нивната работа; 

- разгледува и донесува заклучоци, 
утврдува ставови и дава мислења во 

врска со прашањата значајни за 
работата на Комората, за работата на 
лекарите и на здравството во Репу-
блика Македонија, 

- одлучува за поврзување и сора-' 
ботка на Комората со други сродни 
организации; 

- одлучува за предвремено распу-
штање на Собранието; 

- врши други работи утврдени со 
закон или со други акти на Комората. 

За вршење на работи од СВОЈОТ 

делокруг, Собранието може да фор-
мира постојани и повремени работни 
тела (комисии, одбори, работни гру-
пи и сл.). 

Член 15 
Членовите на Собранието на Комо-

рата се избираат во изборни единици. 
Изборната единица ја сочинуваат 

најмалку 100 лекари. 
- Изборите се вршат по принцип еден 

член на Собранието на 100 лекари. 
Изборите за членови на собранието 

се вршат со таЈНо гласање. 
Лекарот на кого му е одземена ли-

ценцата во време на изборите за 
Собранието, нема право да избира 
ниту да биде избран во Собранието 
или во негов орган. 

Член 16 
На членот на Собранието може да 

му престане мандатот и пред времето 
за кое е избран ако 

1) биде отповикан, 
2) си даде оставка, 
3) биде осуден на казна затвор во 

траење од најмалку една година, 
4) ако од Судот на честа биде осу-

ден за потежок прекршок на Кодексот 
на медицинската деонтологија. 

Член 17 
Начинот на изборите и отпови-

кувањето на членовите на Собранието 
како и престанувањето на мандатот 
се уредува со правилник. 

Член 18 
Собранието на Комората работи на 

седници. 
Седница на Собранието се свикува 

по потреба, а најмалку еднаш годи-
шно. 

Собранието го свикува претседател-
от на Комората по сопствена ини-
цијатива иди на предлог од Извршни-
от одобор или на предлог од една 
третина од членовите на Собранието 

Претседателот на Комората треба 
да свика седница на Собранието на 
Комората најдоцна 30 дена од денот 
на добивањето на предлогот од прет-
ходниот став Ако тоа не го стори 
претседателот, Собранието можат да 
го свикаат самите предлагачи. 
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Член 19 
Собранието може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од 
половината од вкупниот број члено-
ви. 

Собранието одлучува полноважно 
со мнозинство на гласови од при-
сутниот број членови, освен при 
донесувањето на Статутот, одлука за 
распуштање на Собранието пред 
времето за кое е избрано и распи-
шување на нови избори, донесување 
на финансиски план и завршната 
сметка на Комората, како и при ут-
врдувањето на висината на чле-
нарината, кога се одлучува со мно-
зинство на гласови од вкупниот број 
членови на Собранието. 

Одлучувањето во Собранието се 
врши со јавно гласање, освен ако Со-
бранието не одлучи тоа да биде тајно. 

Член 20 
Собранието може да донесе одлука 

да се распушти пред времето за кое е 
избрано и да распише нови избори за 
членови на Собранието. 

Член 21 
Собранието има деловник за работа. 
Со деловникот подетално се 

уредува, особено: 
- свикувањето на Собранието; 
- начинот на работата на седницата 

на Собранието и на неговите органи и 
тела; 

- начинот на одлучувањето; 
- начинот на изборите на органите и 

телата на Собранието: 
- текот на другите активности што 

произлегуваат од Статутот на 
Комората. 

2. Извршен одбор 
Член 22 

Извршниот одбор е извршен орган 
на Собранието на Комората. Извр-
шниот одбор оперативно ја води ра-
ботата на Комората согласно со 
законот, статутот, правилниците, де-
ловникот и другите акти на Комората. 

Извршниот одбор особено: 
- ги извршува одлуките и ги спро-

ведува актите на Собранието на 
Комората; 

- утврдува предлози на акти што ги 
донесува Собранието и подготвува 
материјали за седници на Собранието; 

- му предлага на Собранието фор-
мирање на постојани и повремени 
комисии и други тела; 

- му предлага на Собранието канди-
дат за избор и разрешување на прет-
седател на Комората и негов заменик; 

- му предлага на Собранието канди-
дати за избор и разрешување на претсе-
датели, заменици на претседателите и 
членови на органите на Комората, на 

постојаните и повремените комисии и 
други тела на Комората; 

- предлага кандидат за именување и 
разрешување на секретар на Комора-
та; 

- формира повремени комисии и 
работни групи за извршување на 
одделни задачи; 

- донесува акт за организацијата и 
систематизацијата на работите и 
задачите на работните места на стру-
чната служба на Комората; 

- управува со средствата со кои рас-
полага Комората и составува завршна 
сметка; 

- врши надзор над работата на струч-
ната служба и решава за засновување 
и престанување на работниот однос 
на работниците во стручната служба; 

- решава по приговори и решенија 
од работниот однос донесени во прв 
степен; 

- врши задачи што произлегуваат 
од член 57 и 58 од овој Статут; 

- поднесува извештај на Собрание-
то за својата работа; 

- врши други работи од неговиот 
делокруг, утврдени со Статут или со 
други акти на Комората. 

Член 23 
Извршниот одбор има 10 членови, 

што ги избира Собранието од редот на 
членовите на Собранието. 

Извршниот одбор работи на сед-
ници. Седниците на Извршниот одбор 
ги свикува и нив ги раководи претсе-
дателот на Комората. 

Седницата има кворум ако на неа 
присуствува мнозинство од неговите 
членови. 

Извршниот одбор одлуките ги до-
несува со мнозинство на гласови на 
членовите на одборот. 

За својата работа Извршниот одбор 
е одговорен пред Собранието на Ко-
мората. 

3. Претседател на Комората 
Член 24 

Претседателот на Комората: 
- ја претставува Комората и ја ра-

ководи нејзината работа; 
- ги потпишува актите што ги 

донесува Собранието и Извршниот 
одбор и се грижи за нивно спрове-
дување; 

- ги свикува и ги води седниците на 
Собранието и на Извршниот одбор; 

- ја координира работата на коми-
сиите, органите и телата на Комората 
и на Извршниот одбор; 

- се грижи за остварувањето на со-
работката на Комората од Член 57 и 
58 на овој Статут; 

- ги потпишува сите документи од 
материјалното и финансиското рабо-
тење на Комората; 

- ги потпишува спогодбите и до-
говорите што ги склучува Комората; 

- врши и други работи утврдени со 
Статутот или со други акти на Ко-
мората. 

Претседателот на Комората го из-
бира Собранието од редот на члено-
вите на Собранието. 

За својата работа претседателот на 
Комората е одговорен пред Собра-
нието. 

Во случај на спреченост или отсу-
тност претседателот на Комората го 
заменува неговиот заменик. 

4. Суд на честа на Комората 
Член 25 

Судот на честа е орган на Комора-
та, кој на барање од обвинителот на 
Комората, согласно Правилникот за 
организацијата, постапката и рабо-
тата на Судот на честа, одлучува за 
одговорноста на лекарите - членови 
на Комората од етичка и деонтолош-
ка гледна точка, за повредите на за-
конот, Статутот и Кодексот на меди-
цинската деонтологија. 

За сторените повреди од ставот 1 на 
овој член, Судот на честа ги изрекува 
следните мерки: 

1. опомена; 
2. јавна опомена; 
3. времено одземање на лиценца; 
4. условно одземање на лиценца и 
5. трајно одземање на лиценца. 

Член 26 
Судот на честа во вршењето на 

својата функција е независен и суди 
врз основа на Уставот и законот, Ста-
тутот, Кодексот на медицинската 
деонтологија и Правилникот за орга-
низацијата постапката и работата на 
Судот на честа. 

Судот суди во совет. 

Члеи 27 
Судот на честа го сочинуваат -

претседател на Судот на честа, пре-
тседатели на совети и членови на Судот 
на честа што ги избира Собранието од 
редот на членовите на Комората, кои 
имаат потребно животно и работно 
искуство и кои имаат углед во среди-
ната во која работат и живеат. 

За членови на Судот на честа можат 
да бидат избрани и истакнати прав-
ници, верзирани во судската практика. 

Член 28 
Во судот се формираат три прво-

степени совети и еден второстепен 
совет. 

Советите од став 1 на овој член ра-
ботат во состав од претседател и двајца 
членови кои се избрани да судат во 
прв степен и четири членови кои се 
избрани да судат во втор степен. 
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Претседателот на Судот на честа 
претседава со Советот на Судот што 
суди во втор степен. 

Член 29 
Во Судот на честа не можат да би-

дат избрани, член на Извршниот од-
бор и вработените во стручната служ-
ба на Комората 

Член 30 
О,бвинителот на Комората има пра-

во и должност да поведува постапка 
против членот на Комората, за кој 
постои основано сомневање дека го 
повредил законот, Статутот или Ко-
дексот на медицинската деонтологија 

Обвинителот го поднесува и зас-
тапува обвинувањето и е самостоен и 
независен во својата работа 

Член 31 
Пријава за поведување постапка 

пред Судот на честа до обвинителот 
на Комората', можат да поднесат: Ко-
мората, Министерството за здравство, 
Македонското лекарско друштво, 
директорот на јавна здравствена ор-
ганизација, по претходно мислење од 
стручниот колегиум, работодавачот 
во приватна здравствена организаци-
ја или ординација на лекар кој врши 
дејност со личен труд, Фондот за здрав-
ствено осигурување, оштетениот и ја-
вниот обвинител. 

Член 32 
Обвинителот на Комората го изби-

ра Собранието од редот на членовите 
на Комората 

Обвинителот има двајца заменици 
Член 33 

Бранителот на Комората ги заста-
пува интересите на тужениот член на 
Комората во постапката пред Судот 
на честа 

Собранието избира ^бранители на 
Комората од редот на членовите на 
Комора га 

Интересите на тужен пот лекар пред 
Судот на честа може да ги застапува 
еден од бранителите на Комората или 
друго лице кои ќе го избере тужениот 

Член 34 
Судот на честа води евиденција за 

п?речените мерки за повредите на 
законот. Ста тутот и Кодексот на ме-
дицинската деонтологиЈа 

Судот на честа е одговорен за своја-
та работа пред собранието и му 
под не 1.ува годишен извештај за својата 
работа. 

Член 35 
Организацијата, постапката и 

другите прашања во врска со работата 

на Судот на честа, се уредуваат со 
Правилникот за организацијата, 
постапката и работата на Судот на 
честа. 

5, Надзорен одбор 
Член 36 

Надзорниот одбор врши надзор над: 
- користењето на средствата на 

Комората, материјалното и финан-
сикото работење на Комората и на 
Солидарниот фонд; 

- остварувањето на правата и извр-
шувањето на обврските на членовите 
на Комората; 

- благајничкото работење на Ко-
мората; 

- книгите и а т и ѓ е кои се однесува-
ат на материјалната добивка, на имо-
тот на Комората; 

- користењето на средствата за 
работа на стручната служба на Комо-
рата 

Надзорниот одбор врши и други 
работи определени со овој Статут или 
што ќе му ги довери Собранието или 
Извршниот одбор на Комората. 

Член 37 
Надзорниот одбор има претседа-

тел, заменик претседател и четири 
членови, кои ги избира Собранието од 
редот на членовите на Комората. 

Надзорниот одбор е одговорен за 
својата работа пред Собранието. На-
чинот на работата на Надзорниот 
одбор се утврдува со посебен деловник. 

П КОМИСИИ НА КОМОРАТА 

Член 38 
Комората има постојани и пов-

ремени комисии што се формираат со 
ОВОЈ Статут или со одлука на Собрани-
ето Претседателите и членовите на 
комисиите се избираат од редот на 
членовите на Комората. 

Повремените комисии се форми-
раат заради извршување на одделни 
задачи на Комората 

Со одлуката се определува соста-
вот, задачите и овластувањето на 
комисиите 

Член 39 
Комората ги има следните постоја-

ни комисии 
1. Комисија за стручни прашања 
2 Комисија за етички и правни 

прашања и 
3 Комисија за економско-социјал-

ни прашања 
Комисиите се независни во работа-

та а за својата работа му одговараат 
н с 1 Собранието. 

Член 40 
Комисијата за стручни прашања со 

своите мислења и ставови учествува 
во подготвувањето на здравственото 
законодавство, предлага и организира 
стручни предавања и ја поттикнува 
континуираната едукација на чле-
новите на Комората; во соработка со 
Македонското лекарско друштво ја 
планира, следи и ја надгледува еду-
кацијата и проверката на знаењата на 
членовите на Комората, соработува 
при утврдувањето на стручни ставови 
за вршење на лекарската практика; 
соработува со Македонското лекар-
ско друштво, со специјалистички 
здруженија, со Медицинскиот фа-
култет, Стоматолошкиот факултет и 
со други факултети во земјата и во 
странство и врши други работи во 
врска со медицинско-стручните пра-
шања во рамките на задачите на 
Комората 

Комисијата ја сочинуваат претсе-
дател и 6 членови. 

Член 41 
Комисијата за етички и правни 

прашања се грижи за правилното во-
дење на регистарот на лекарите ја 
издава, продолжува и ја одзема ли-
ценцата согласно Правилникот за 
лиценца; се грижи лекарите да ја 
вршат својата работа согласно со 
Кодексот на медицинската деонтоло-
гија; на членовите на Комората им 
дава правна помош; одлучува за пре-
станување на членството во Комо-
рата во случаите определени во член 
11; на барање од одборите на Комо-
рата, соработува при разгледува-
њето на споровите меѓу членовите; 
врши и други задачи што се опреде-
лени со Статутот и со другите акти 
на Комората во врска со етичките и 
правните прашања. 

Комисијата ја сочинуваат претсе-
дател и 8 членови. 

Член 42 
Комисијата за економско-социјални 

прашања учествува во изготвување-
то на нормативи за вреднувањето на 
трудот на лекарите и во утврдување-
то на цените на здравствените услуги, 
го води Солидарниот фонд, се грижи 
за начинот на посредување при соби-
рањето на податоци за вработување 
или барањето на замена; предлага из-
нос на уписнината и на членарината и 
други извори на финансирање на 
Комората, посредува при осигу-
рувањето на членството на Комората 
од професионален ризик; изготвува 
финансов план и завршна сметка на 
Комората, врши и други работи ро 
врска со економско-социјалните 
прашања. ' -

Комисијата ја сочинуваат претсе-
дател и 4 членови. 
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Член 43 
Комисиите работат на седници што 

ги свикува претседателот на коми-
сијата. 

Комисиите одлучуваат со мнозин-
ство на гласови од вкупниот брОЈ чле-
нови на комисијата. 

На седницата на комисиите можат 
да бидат повикани и да учествуваат во 
нивната работа, без право на одлу-
чување, претставници на заин-
тересираните органи и организации, 
како и други стручни, научи и јавни 
работници. 

Член на комисијата кој трипати 
едноподруго не присуствува не-
оправдано на седницата на комисијата, 
може да биде сменет, на предлог од 
претседателот на комисијата. 

VII: ОДБОРИ НА КОМОРАТА 

Член 44 
Општинските одбори на Комората 

се облик на територијално^ работе-
ње и организирање на членовите на 
Комората, кои ги основаат лекарите 
членови на Комората за подрачјето 
на една општина. 

Член 45 
Во градот Скопје се формираат по-

драчни одбори на Комората 
Подрачните одбори се формираат 

во здравствени организации во кои се 
вработени повеќе од 100 лекари 

Здравствените организации со 
помал број лекари, од бројот опред-
елен во претходниот став на овој член, 
можат да формираат заеднички под-
рачен одбор или да се вклучат кон 
најблискиот подрачен одбор. 

Лекарите во Армиј ата на Република 
Македонија, како и лекарите кои вр-
шат дејност со личен труд, можат да 
формираат свои подрачни одбори или 
да се вклучат кон најблискиот по-
драчен одбор. 

Член 46 
Одборите на Комората ги извршу-

ваат одлуките и заклучоците на 
органите на Комората и особено ги 
имаат следниве задачи: 

- се грижат за одржувањето на добри 
меѓусебни односи и ги разгледуваат 
споровите меѓу лекарите (посре-
дување); 

- учествуваат во организирањето на 
стручни советувања; 

- ги прифаќаат и ги разгледуваат 
иницијативите, предлозите и барања-
та на лекарите од своето подрачје и ги 
доставуваат на Извршниот одбор на 
Комората; 

- разгледуваат предлози и иницираат 
акти од надлежност на Комората; 

- соработуваа х јо собирањето на 
податоци за слободни работни места 
и на невработените лекари им пома-
гаат при вработувањето или барањето 
на соодветна замена; 

- поднесуваат предлози за програ-
мата за работа на Комората; 

- редовно ги известуваат своите чле-
нови за дејноста на Комората и вршат 
други работи определени со Статутот 
или со други акти на Комората 

Одборите свикуваат собир на ле-
карите најмалку еднаш годишно, на 
кој се повикуваат претставници на 
Лекарската комора на Македонија. 

Член 47 
Одборите ги сочинуваат-
- претседател; 
- заменик претседател; 
- секретар и 

најмалку два члена. 
Членовите на општинските, однос-

но на подрачните одбори, лекарите ги 
избираат на Собир на лекарите. Со-
бирот има кворум за работа ако на 
него присуствуваат мнозинството ле-
кари од подрачјето на општината, 
односно од здравствената органи-
зација. 

Кандидат за член на одбор на комо-
рата може да биде секој член на Ко-
мората чија кандидатура ќе ја под-
држат најмалку 20 лекари. 

За претседател е избран кандида-
тот КОЈ ќе добие мнозинство гласови 
од присутните. 

За претседател, заменик претсе-
дател, секретар и членови на одборот 
се избрани кандидатите кои ќе доби-
јат најмногу гласови. 

Член 48 
Одборите се финансираат со дел од 

членарината на Комората, определен 
со одлука на Собранието. 

За своите потреби Одборите можат 
да обезбедуваат средства и од други 
извори. 

VIII АКТИ НА КОМОРАТА 

Член 49 
Акти на Комората се. 
- Статут на Комората, 
- Кодекс на медицинската деон-

тологиЈа, 
- Правилник за издавање, продолжу-

вање и одземање на лиценцата; 
- Правилник за водење на регистар 

на лекарите, 
- Правилник за континуирана 

едукација на лекарите, 
- Правилник за економско-

финансиско работење на Комората; 

- Правилник за работеле на соли-
дарниот фонд; 

- Правилник за организацијата, пос-
тапката и работата на Судот на честа; 

- Деловник за работата на Собра-
нието и на неговите органи и тела; 

- Правилник за рабртата на Над-
зорниот одбор, 

Правилник за избори и 
отповикување на членови на Собра-
нието и 

- други акти што ги донесуваат Со-
бранието и органите на Комората. 

Собранието на Комората, Изврш-
ниот одбор и другите органи на 
Комората донесуваат заклучоци и 
препораки и заземаат ставови и мис-
лења, во согласност со законот и 
Статутот на Комората. 

Член 50 К 

Статутот на Комората е основен 
,акт и со него треба да бидат усогласе-
ни сите акти на Комората. 

Иницијативата за изменување или 
дополнување на Статутот може да 
дадат најмалку 10 членови на 
Комората 

Предлогот за измена и дополнува-
ње на Статутот го поднесува Изврш-
ниот одбор. 

По предлогот за измена и допол-
нивање на Статутот се организира 
јавна расправа. Начинот на водењето 
и траењето на расправата ги утврдува 
Извршниот одбор. 

IX. СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
КОМОРАТА 

Член 51 
Стручните, административно-тех-

ничките, помошните и другите работи 
за потребите на Комората ги врши 
Стручната служба на Комората. 

Стручната служба на Комората 
врши работи во врска со спроведу-
вањето на Статутот, одлуките, зак-
лучоците и другите акти што ги 
донесуваат Собранието ^органите на 
Комората, примената на законите и 
подзаконските акти кои се однесуваат 
на работењето на Комората и ос-
тварувањето на нејзините цели и 
задачи; стручно ги подготвува сите 
предлози на акти, информации и други 
материјали, што треба да бидат пре-
дмет на расправа пред органите на 
Комората и врши други работи во 
врска со работата на Комората 

Член 52 
Бројот на вработените во стручната 

служба и нивните задачи го утврдува 
Извршниот одбор со посебен акт -
Правилник за организацијата и сис-
тематизациј ата на работите и задачите 
на работните места на стручната служ-
ба на Комората. 
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Личните доходи и другите права на 
вработените во стручната служба на 
Комората се утврдуваат во согласност 
со законот, Колективниот договор и 
актите на Комората 

Член 53 
Комората има Секретар 
Секретарот го именува Собранието 

на Комората, по предлог на 
Извршниот одбор, со мандат од 4 
години, со можност за повторно 
именување 

Секретарот на Комората му помага 
на претседателот и учествува во 
подготвувањето и организирањето на 
седниците на Собранието на 
Комората, на Извршниот одбор, на 
надзорниот одбор и на комисиите, се 
грижи за благовремено подготвување 
на материјалите што ќе се 
разгледуваат од Собранието и од 
неговите органи и е одговорен за 
нивното извршување, Ја застапува 
Комората во имотните и другите 
правни односи, во согласност со 
законот, сопотписник е со 
претседателот на Комората за 
извршување на Финансискиот план на 
Комората во делот на стручната 
служба и за другите материјални 
трошоци што се однесуваат на 
стручната служба Секретарот Ја 
организира и раководи работата на 
стручната службана Комората и врши 
други работи во согласност со 
Статутот и другите акти на Комората 

Секретарот за СВОЈ ата работа е 
одговорен пред Собранието, 
Извршниот одбор и претседателот на 
Комората 

X. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА 
КОМОРАТА 

Член 54 
Комората може да стекнува парични 

средства, хартии од вредност, инвентар 
и друг подвижен и неподвижен имот, 
во согласност со законските прописи 
Со своите средства Комората 
располага самостојно, во согласност 
со законите и другите прописи 

(Средствата за работа на Комората 
се обезбедуваат преку уписнини и 
членарини што ги плаќаат нејзините 
членови, од надомест за услуги што ги 
врши Комората, од подароци, 
завештениЈа и од други извори 

Висината на членарината, 
уписницата како и начинот и роковите 
за нивното плаќање ги утврдуваат 
Собранието на Комората 

Член 55 
За извршувањето на определени 

задачи на Комората, кои не се 
финансираат од членарината, односно 

за финансирање на посебни 
активности од Програмата за работа 
на Комората, заинтересираните 
членови можат да здружуваат средства 
и да основаат фондови со посебна 
намена Располагањето со овие 
средства се врши во согласност со 
општите акти на Комората 

Член 56 
Средствата што се уплатуваат на 

име депозит за спорови што се водат 
пред Судот на честа се користат 
согласно со општите акти со кои се 
утврдува работата на овие судови 

XI СОРАБОТКА НА КОМОРАТА 
СО ДРУГИ КОМОРИ, ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 57 
Комората соработува со лекарски 

комори на други држави и со други 
меѓудржавни организации и здруже-
нија од областа на здравството 

Соработката од претходниот став 
се остварува со непосредни контакти, 
со размена на информации, публика-
ции и други извори, со организирање 
на советување, саеми и изложби, со 
деловно поврзување и со други форми 

Член 58 
Комората соработува со органите 

на Република Македонија, а особено 
при утврдувањето на развојната и 
економската политика, при покрену-
вањето на иницијативи за донесување 
на закони и со здравствените органи-
зации, научните организации, здру-
женијата на граѓани и со други инс-
титуции од областа на здравството. 

XII ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 
НА КОМОРАТА 

Член 59 
Комората обезбедува Јавност во 

своето работење 
Јавноста во работата Комората Ја 

обезбедува со давање информации за 
СВОЈ ата работа, со соработка со сред-
ствата за Јавно информирање, со изда-
вање на свое гласило и со други форми 

По потреба Комората издава пе-
риодичен билтен, прегледи и други 
средства за известување, преку кои 
навреме ги информира своите членови 
и Јавноста за своите одлуки и за својата 
работа 

Член 60 
Овластеното лице кое дава податоци 

и информации во врска со работата на 
Комората е одговорно за нивната ви-
стинитост и точност 

Член 61 
Со посебен акт на Комората се 

определуваат исправите и податоците 

што претставуваат таЈна и чие сооп-
штување на неовластено лице би било 
спротивно на интересите на членовите 
на Комората 

XIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ 

Член 62 
Актите на Комората ќе се донесат 

во рок од 6 месеци од денот на стапува-
њето во сила на ОВОЈ Статут 

Член 63 
Во случаЈ на престанување на деј-

носта на Комората, нејзиниот имот 
преминува на Македонското лекарс-
ко друштво 

Член 64 . 
Овој Статут влегува во сила од 

денот на донесувањето. 

Бр. 0901-149 
15 мај 1993 година 

Скопје Претседател на 
Лекарска комора на Македонија, 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

18. ' 
Врз основа на член 155 став 4 од 

Законот за здравствена заштита 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/91 
година) и член 14 став 1 алинеја 2 од 
Статутот на Лекарската комора на 
Македонија, Собранието на Лекар-
ската комора на Македонија на сво-
ите седници одржани на 5.06.1992 го-
дина, и 27.05.1993 година, донесе 

КОДЕКС 
НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕОНТО-

ЛОГИЈА 

/. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члее 1 
Стапувајќи во лекарската професи-

ја лекарите на Македонија свечано се 
обврзуваат дека 

- СВОЈОТ живот ќе го посветат на 
хуманоста, 

- својата професија ќе ја вршат со-
весно и одговорно, 

- чувањето и враќањето на здравје-
то на штитениците ќе претставува нај-
висок императив во нивното однесу-
вање, 

- ќе ги чуваат тајните што ќе им 
бидат доверени при вршењето на 
професијата, 

- со сите сили ќе Ја чуваат честа и 
благородните традиции на лекарска-
та професија и при вршењето на 
своите лекарски должности нема да 
дозволат никакви разлики поради 
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возраст, пол, националност, раса, поли-
тичка припадност, сексуална накло-
ност, хендикепирано^ и општествено-
економска положба, 

- ќе го почитуваат човечкиот жи-
вот од создавањето натаму и дури под 
закана нема да го применуваат свое-
то лекарско знаење спротивно на 
законите на хуманоста, и 

- на своите учители и колеги ќе им 
го искажуваат должното почитување. 

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 2 
Лекарот е должен да врши соодв-

етни лекарски услуги, со чувство и 
почитување на човековото достоин-
ство 

Лекарот заедно со колегите и дру-
гите медицински соработници е 
должен да ги почитува правата на 
болните и да ја чува нивната доверба 

Лекарот е должен да ги почитува 
етичките и деонтолошките норми во 
својата професија во односите лекар -
лекар, лекар - пациент и лекар - други 
здравствени работници 

Негова должност е во секоја приго-
да да се бори против стручната ин-
суфициентност и непочитување на 
етичките и деонтолошките норми 

ЧленЗ 
Лекарот е должен да ги почитува 

законите и своите обврски, освен ако 
тие се во спротивност со интересот на 
здравјето на болниот 

Член 4 
Лекарот е должен постојано да се 

образува и да го продлабочува сво-
ето стручно и научно знаење. ТОЈ е 
должен да се грижи и да се залага за 
стручната оспособеност, моралот и 
етиката на соработниците; Јавно и 
отворено да предупредува за при-
чините на болестите и активно да 
соработува во спречувањето и отстра-
нувањето на болеста Лекарот се 
залага за здравствено воспитување и 
за растеж на здравствената свест и 
здравствената култура на луѓето Ле-
карот треба да се залага за спречување 
на сеона што го загрозува здравјето 
на човекот, да се бори против општа-
та заостанатост и надрилекарството 

Член 5 
При вршењето на својата професија, 

во границите на со неа определените 
подрачја на работа и стручната 
оспособеност, лекарите се самостојни 
и независни, а за својата работа се 
одговорни пред сопствената совест, 
пред болниот, пред органите на 
Лекарската комора на Македонија и 
пред општеството 

Член 6 
Лекарот е должен, во согласност со 

својата стручна оспособеност, да да-
ва итна медицинска помош и да се 
грижи за натамошна нега на загро-
зениот човек.' 

Член7 
Нагласувањето на сопствената ра-

бота и на сопствената личност не е во 
согласност со лекарската професија 
и Кодексот на медицинската деонто-
логија (Кодекс). 

Член 8 
Лекарот ја осудува еутаназијата, 

обврзувајќи се до последниот миг да 
се бори за животот на болниот. 

Според начелото за почитување на 
човечкиот живот од самото зачну-
вање, во согласност со начелата на 
хуманизмот и на медицинската наука, 
лекарот смета дека абортусот е био-
лошки, медицинско-етички, психо-
лошки и социјално штетен акт. 
Лекарот го прифаќа абортусот кога 
за тоа постојат медицински, етички 
или социјални индикации. 

Во превенирањето на абортусот Ја 
афирмира контрацепцијата, со 
современи начини и средства 

Член 9 
Меѓу најтешките прекршувања на 

етичките начела се наоѓа изнуденото 
биомедицинско испитување на чо-
векот Строго контролирани постап-
ки за испитување на нови научни 
методи на човекот се дозволени само 
ако тоа е медицински и биолошки 
оправдано и ако за тоа постои техно-
лошка и кадровска опременост, спо-
ред претходно дадена рецензија од 
висок стручен и научен орган и 
согласност на испитаникот или не-
говиот старател, односно застапник. 

Член 10 
Лекарот е должен да соработува во 

општо-полезните работи што служат 
за зајакнување на здравјето и за заш-
тита на човековата животна и работ-
на средина, залагајќи се за примена на 
еколошките принципи 

III. ПОСЕБНИ НАЧЕЛА 

1. Лекарот и општеството 
Член 11 

Лекарот треба да биде свесен за 
својата улога и значење во заедница-
та Затоа, неговото однесување и пре-
земените мерки секогаш се во со-
гласност со насоките што обезбеду-
ваат натамошен развој на здравството 

Член 12 
Лекарите имаат право и должност, 

преку своите стручни и други органи-

зации, да се изборат за соодветно вред-
нување на својата работа и да бидат 
заштитени од професионални ризици. 

2, Лекарот и здравствената 
дејност 

Член 13 
Лекарот решава за чувствителни 

прашања што се однесуваат на чове-
ковото здравЈ е и живот Тоа му созда-
ва обврски, посебни задолженија и 
лична одговорност и му причинува 
професионално и лично задоволство 

Член 14 
Лекарите се вклучени во процесот 

на приемот, односно во отпуштањето 
на болните, во процесот на лекувањето 
и на рехабилитацијата на болните, 
водат сметка за нивните лични 
особености и особеносгите на болеста 
Кон нив треба да имаат разбирање и 
во најтешки случаи да влијаат 
смирувачки 

Член 15 
Лекарот и здравствената органи-

зација треба да се грижат и да обезбе-
дуваат континуитет на лекувањето, 
по можност со ист лекар, во согласност 
со правото на пациентот да избира 
лекар 

Член 16 
Лекарот нема право да почне пос-

тапки за кои нема соодветно знаење и 
искуство. Исклучок се само неопход-
ни (итни) интервенции при повреди и 
болести кои непосредно го загрозуваат 
здравјето и животот на болниот 

Член 17 
Лекарот не смее да се служи со зва-

ња кои не му се доделени официјал-
но. Недозволено е користење на лаж-
ни звања што не се во согласност со 
фактичките квалификации, а посебно 
ако имаат рекламен карактер 

Член 18 
Здравството не смее да биде ко-

мерцијализирана дејност СекоЈ не-
посреден или посреден публицитет 
или реклама кои немаат воспитно-
заштитен или образовен карактер е 
забранет за лекарот 

Лекарот не смее својата работа во 
Јавната здравствена дејност да Ја 
користи за лични намени или за 
обезбедување корист на други лица 

Лекарите одбиваат секаква соработ-
ка со лица кои незаконски или не-
стручно Ја вршат здравствената 
професија 

Лекарот не смее да се здобива со 
корист од награди за пропагирање на 
фармацевтски, козметички и други 
производи 

Лекарот не смее да прифаќа или да 
бара награди надвор од утврдените 
одредби за хонорари 



Стр. 570-Бр. 24. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 мај 1995 

3. Лекарот и болниот 
Член 19 

Лекарот е обврзан својата професија 
да Ја извршува совесно, прецизно и 
одговорно, без оглед на возраста, 
полот, верата, националноста, расата, 
политичката припадност, сексуална-
та наклоност, хендикепираноста и 
општествено-економската положба и 
неговиот личен однос кон болниот и 
неговото семејство 

Лекарот доследно води сметка за 
достигањата на медицинската наука 
и за начелата на стручното одмеру-
вање и при тоа слободно ги избира 
методата и начинот на лекувањето. 
Кога решава за начинот на лекува-
њето, должен е да се потпира врз 
своето знаење и совест, а при тоа да 
биде независен од разни влијанија 
или од несоодветни желби на пациен-
тите, неговите роднини и друго. 

Лекарот е должен да одбие из-
вршување работи и зафати кои спо-
ред неговото стручно убедување и 
совест би можеле да бидат не етички 
или штетни за болниот 

Член 20 
Болниот оправдано очекува од 

лекарот да му биде наклонет, да го 
разбира и да има тр,. ние кон него. 
Ефикасноста на лекувањето во голе-
ма мера зависи од довербата на бол-
ниот во лекарот и од начинот на 
лекувањето. 

Постапките на лекарот треба исклу-
чиво да се базираат врз мерки кои на 
болниот му ги олеснуваат маките и му 
го враќаат здравјето. ТОЈ однос не смее 
да биде условен со користољубивост, 
задоволување на лични амбиции или 
со намера лекарот да се здобие со 
какви и да е лични користи. Лекарот 
не смее да го злоупотребува влија-
нието кое го има врз болниот. 

Член 21 
Пред да го почне лекувањето лека-

рот е должен болниот да го извести за 
видот на болеста, за моментната здрав-
ствена состојба, и за предвидувањата 
за исходот на болеста. За предвидените 
начини на лекување ТОЈ треба да добие 
свесна и доброволна согласност од 
болниот 

Известувањето на пациентот за 
неговата здравствена состојба треба 
да биде исклучиво и во најширока 
смисла во негова полза Посебна вни-
мателност и прецизност во објас-
нувањето го обврзува лекарот кога 
применува дијагностички и тера-
певтски методи поврзани со ризик. 
При посебни психички состојби на 
болниот^ објаснувањата не се препо-
рачливи ако. би. можеле,?да: влијаат 
негативно врз лекувањето Во такви 

случаи потребно е да се информираат 
роднините на болниот. Недозволиво 
би било лекарот да ја одбегнува таа 
тешка задача и болниот да ја дознае 
дијагнозата од друг медицински пер-
сонал. Ако здравствената состојба на 
болниот не покажува надеж за 
оздравување или ако му се заканува 
смрт, лекарот е должен да го извести 
семејството на болниот доколку 
самиот не реши поинаку. Во никој 
случај не смее на болниот да му ја 
откаже натамошната нега и треба да 
му дава морална поддршка. 

Член 22 
Лекарот, по сопствена проценка по 

секој зафат може да бара писмена 
согласност од болниот откако ќе го 
информира за испитувањата, за дија-
гнозата, за начините на лекувањето и 
за прогнозата. Само во случај кога се 
работи за итен зафат поради животна 
опасност, а пациентот не е во состој-
ба да даде согласност, лекарот може 
зафатот да го изврши без согласност од 
болниот. Посебна-грижа и одговор-
ност за лекарот претставуваат м.ало-
летните лица и лицата под ста-
рателство Во такви случаи при 
подготовките за зафатот, односно при 
планираното лекување, треба да биде 
добиена посебна согласност од 
правните застапници на болниот, ос-
вен ако тој не се наоѓа во конкретна 
животна опасност. 

Член 23 
Лекарите се должни при приемот 

во болница да ги известат пациентите 
за рутинските постапки, за начините 
на лекувањето и за медицинско-тех-
ничките можности со кои располага 
здравствената установа 

Член 24 
Лекарот кој го лекува пациентот 

при неговото упатување на специ-
јалист, во болница или на конзилијарен 
преглед, треба истиот да го снабди со 
соодветна медицинска документаци-
ја. Истото се однесува за повратната 
информација до лекарот кој го леку-
ва пациентот. СпециЈалистичките 
прегледи му помагаат на лекарот во 
натамошното лекување. 

Член 25 
Лекарот не смее да го напушти 

болниот со неизлечива болест Дол-
жен е да му дава постојана нега и мо-
рална поддршка и помош 

Лекарот не смее да ги напушти 
своите болни во случај на општа опас-
ност, освен во случаЈ на непосредна 
наредба, согласно законот, издадена 
од надлежните органи на власта 

Член 26 
Лекарот се залага за заштита на; 

децата на кои треба да им се обезбеди 

посебен третман, воспитување и 
грижа, пред се ако се физички или 
ментално хендикепирани или не-
развиени Лекарот детето го третира 
во рамките на неговото семејство 
(мајката). 

Лекарот додатно треба да се залага 
за болното дете ако има впечаток де-
ка семејството на детето болеста не ја 
сфаќа или дека не соработува во 
лекувањето. 

Лекарот нема да се согласи со 
отпуштање на малолетно болно дете 
или на болен под старателство, кога 
според негова оценка со отпуштањето 
сериозно би било загрозено здравјето 
на болниот или на другите За 
отпуштањето решава лекарот кој го 
лекува пациентот. 

Член 27 
Лекарот води сметка за загриже-

носта на роднините на болниот и со 
нив ќе соработува согласно ползата 
на болниот и етичките начела. 

Лекарот не смее да се меша во 
семејните односи на болниот. 

Член 28 
Лекарот го зема предвид и го почи-

тува начелото за слободен избор на 
лекар и здравствена установа и се 
залага за реализација на тоа право на 
болниот. 

Член 29 
Лекарот кој го лекува болниот КОЈ 

живее во семејство или поголема група 
се залага сите да ги почитуваат прави-
лата на хигиената и профилаксата 
Болниот и неговата околина треба да 
ги предупредуваат дека при тоа се 
одговорни за себе и за другите 

Член 30 
Ако лекарот утврди несоодветно 

однесување на пациентот, внимател-
но но решително го предупредува. Во 
краен случај, лекарот може да го пре-
кине процесот на лекувањето, освен 
ако здравствената состојба на болни-
от бара итна медицинска помош 

Доколку не постои конкретна опа-
сност за животот на пациентот или 
друга потреба од неодложна лекарска 
интервенција, лекарот има право да 
бара изземање од натамошното 
лекување на пациентот во случај на' 

- постоење на блиска роднинска или 
емотивна врска, 

- барања од пациентот, неговото 
семеЈство или старателот, кои се во 
спротивност со начелата на лекар-
ската етика и Кривичниот закон, 

- меѓусебен правен спор, 
- доколку смета дека неговите стру-

чни способности не се доволни за,да-
вање на потребната лекарска помош 
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Изземањето лекарот го бара во 
писмена форма од раководителот на 
здравствената институција 

Члеп 31 
Образованието на медицинскиот 

персонал и организацијата на здрав-
ствената дејност, на болниот во бол-
ниците и во нивните домови треба да 
им обезбедат ефикасно олеснување 
на нивните болести, колку што тоа го 
дозволуваат современото медицинско 
знаење и можности 

Член 32 
Лекарот треба да му помага на бол-

ниот во остварувањето на здрав-
ствените и на социјалните права, но 
не смее да се согласи со злоупотреби, 
со измами, со лажни потврди и со 
фалсификувани документи 

4. Лекарот и итна медицинска 
помош 

Член 33 
Лекарот не смее да одбие итна 

медицинска помош, соодветна на 
неговата стручна оспособеност, без 
оглед на тоа дали е на должност или 
не е, и без оглед на тоа дали за помош-
та е замолен изрично. При епидемии, 
стихиски и други масовни катастро-
фи, лекарот треба да им дава при мар-
ио згрижување на најзагрозените. 

Член 34 
Опасноста за сопственото здравје 

или живот не може и не смее лекарот 
да го наведе да не Ја изврши итната 
медицинска помош додека постои 
опасност за животот на болниот од-
носно додека не му се обезбеди 
натамошна нега и лекување, освен во 
случај на виша сила која непосредно 
го загрозува животот и здравјето на 
лекарот 

5. Лекарот и вонредни услови 
Член 35 

Работењето во вонредни услови 
посебно го обврзува лекарот ТОЈ треба 
да ги познава современите доктри-
нарни начела за работа во вонредни 
услови, во кои здравствениот персо-
нал има посебна положба и одго-
ворност 

Член 36 
Согласно начелата за безбедност и 

солидарност, лекарите, без оглед на 
нивното работно место и работна 
оспособеност, треба да бидат под-
готвени да се Јават веднаш на работа 
во случај на вонредни околности, 
свесни за моралната и човечката 
одговорност 

Член 37 
Во случај на војна и други вооружени 

судири, лекарот е должен да ги по-

читува Женевските конвенции и 
дополнителните протоколи. 

6. Лекарот и здравственото 
воспитување 

Член 38 
Здравството во секојдневната пра-

ктика и развој постигнува солидни и 
трајни резултати преку постојано 
здравствено воспитување на поеди-
нецот и на населението 

Дефиницијата на здравјето на 
Светската здравствена организација 
ги обврзува лекарите и останатите 
здравствени работници да дејствуваат 
на своето работно место или БОЈ авниот 
живот во смисла на здравственото 
воспитување и така на луѓето да им 
помагаат да постигнат подобар ква-
литет на живеење 

Член 39 
Лекарот настојува населението да 

се насочува и да се обучува за прва 
помош и за здравствена помош во 
вонредни околности 

Лекарот учествува во здравственото 
воспитување на Црвениот крст и на 
други хуманитарни организации, на 
службите за спасување и на разните 
воспитни установи. 
7. Односот меѓу лекарите и на 
лекарите со здравствените 
работници 

Член 40 
Меѓусебната соработка меѓу ле-

карите се темели врз другарството, 
искреноста, отвореноста, пренесува-
њето и разменувањето на искуства 

Лекарот треба да се однесува кон 
колегите и кон соработниците како 
што ТОЈ сака тие да се однесуваат кон 
него. 

Член 41 
Лекарот го цени и го почитува 

знаењето, достоинството и стручноста 
на секој здравствен работник и на 
другите соработници, без оглед на 
работното место, бидејќи знае дека 
само таквите односи обезбедуваат 
услови за креативност и констру-
ктивна критика. 

Член 42 
Односите на помладите лекари кон 

постарите колеги треба да се темелат 
врз почитување и коректност. При 
тоа тие се должни да ги имаат предвид 
животните и стручните искуства на 
постарите и на претпоставените кои 
треба на помладите соработници да 
им служат за пример и насока 

Член 43 
Правилата на колегиЈалноста бара-

ат лекарите да го бранат колегата КОЈ 
бил' нападнат необјективно. 

Член 44 
Солидараноста и заемното почиту-

вање меѓу здравствените работници 
се искажува и со тоа што лекарот ко-
ленц ално се грижи за болниот колега, 
за заболените здравствени работни-
ци и за студентите по медицина. 

Член 45 
Разидувањата во мислењата ни-

когаш не смеат да предизвикаат 
некоректно^ и да ги надминат оп-
штите правила на однесувањето Кога 
несогласувањата не можат да се на-
дминат, смирувањето е итно и за-
должително преку овластени органи 
на Лекарската комора. 

Члеи 46 
Во работните и други меѓусебни 

спорови, лекарот е должен да направи 
се, тие што побргу да се решат Тој 
треба да биде свесен дека таквите 
односи влијаат врз деловниот морал и 
штетат на личниот углед на лекарите, 
на угледот на лекарската професија, 
на здравствените организации и на 
болните 

Член 47 
Дејства како што се озборување, 

омаловажување, неоправдано во 
лаичка јавност искажана критика за 
колегите и за соработниците или за 
претпоставените, се недостојни за 
лекарот 

Во случај на потешки или 
повторувани дејства од претходниот 
став, таквото однесување ќе стане 
предмет на работа на Судот на честа 
на Лекарската комора. 

Член 48 
Во случај на објективно утврдени 

грешки во дијагностичките и тера-
певтските постапки, лекарот е должен 
своите забелешки да ги проследува на 
стручните тела на својата работна 
организација 

За стручната несоодветност на 
работата на друг лекар, мислење се 
дава само во писмена форма, до со-
одветните органи. Давањето на так-
во мислење во присуство на1 болните, 
помошниот персонал или лаичката 
Јавност, не е дозволено јИ стручно е 
неодржливо Негативно мислење во 
стручна средина е дозволено само во 
присуство на засегнатиот лекар 
Оценката треба да биде објективна, 
аргументирана, без лична повреденост 
или навреди 

Член 49 
Лекарот во работна група ИЛИ ра-

ботна единица не дава оценка за леку-
вањето или оценки за меѓусебните 
односи на;,здравствените работници 
пред болниот. Ако болните се жалатг 
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на лекувањето или на постапувањето 
на здравствените работници, жалбите 
треба да се забележат заради евенту-
ални натамошни чекори. Во непос-
реден разговор со болните не смеат да 
се даваат изјави или оценки за 
непроучени прашања. Изнесувањето 
на начините на лекувањето е стручно 
и етичко прашање и истото треба да 
се препушти на соодветните стручни 
тела, организации односно установи. 

Член 50 
Во својата ординација, лекарот смее 

да го лекува секој болен. Ако болниот 
пред тоа се лекувал кај друг лекар, 
треба лекарот да се погрижи да го 
извести претходникот, преку паци-
ентот или преку неговите роднини. 

Доколку лекарот биде повикан итно 
кај пациент за кој се грижи друг лекар, 
кој во моментот не може да се пронајде, 
по давањето на медицинската помош 
истиоттребашто нобргудасе извести 
и болниот да му се препушти на на-
тамошно лекување. 

Матичниот лекар има право и 
должност активно да учествува во 
стационарното лекување на својот 
болен. 

Член 51 
Лекарот не смее, без причина, да 

откаже помош на друг лекар, ако 
истиот го моли за помош. Пациен-
тите што му ги испратил друг лекар, 
откако го завршил нивното лекува-
ње, лекарот ги враќа назад кај лека-
рот што ги испратил, ако е потребно 
натамошно лекување. 

8. Лекарот и конзилиум 
Член 52 

Кога лекарот има потреба од стру-
чна помош, се советува со друг лекар 
или со лекарски конзилиум. Совету-
вањето се врши на иницијатива од 
лекар што го лекува пациентот, по 
желба на болниот или на неговото 
семејство. Советникот може да го 
предложи болниот или неговото се-
мејство,^ “за тоа решава одговорно 
лекарот што го лекува пациентот. 

Во конзилиумот сите лекари има-
ат еднакви права. 

Ако во^конзилиумот двајца стру-
чњаци не можат да се сложат, треба да 
се повика и трет лекар. 

Лекарот не може да го одбие уче-
ството на конзилиумот. Повикот на 
конзилиум лекарот треба да го смета 
како израз/,на црверба кон неговото 
знаење и оспособеност. 

Во тешки сложени случаи, без оглед 
на работното место и стрчната оспо-
собеност, лекарот може да решава 
конзилијарно. 

може даа 
се даде и во писмена форма, ако 

конзилијарниот лекар добил соодве-
тни податоци. 

Конзилијарниот преглед се врши во 
присуство на сите лекари-членови на 
конзилиумот. 

По правило, конзилиумот не рас-
права и не решава во присуство на 
пациентот, односно неговиот за-
стапник. 

Мислењето на конзилиумот треба 
да остане забележано во здравствената 
документација, во здравствената 
организација каде што болниот се 
лекува, заедно со евентуалните неу-
согласеност во мислењата на одделни 
членови на конзилиумот. 

Член 53 
По извршниот преглед на болниот 

лекарот-консултант треба да се посо-
ветува со лекарот што го лекува па-
циентот. Исходот од советувањето на 
пациентот или на неговото семејство 
му го соопштува лекарот што го лекува 
пациентот. 

Член 54 
Моралнр некоректно е за време на 

конзилиум во присуство на болниот и 
на неговото семејство, или лаичката 
јавност, да се коментира болеста и на-
чинот на лекувањето. 

Во конзилиумот нема место за 
неискреност, престиж, натпревару-
вачки намери и завист. 

9. Лекарот и професионалната 
тајна 

Член 55 
Лекарот со закон е обврзан да ја чу-

ва професионалната тајна. 
За професионална тајна се смета се 

што здравствениот работник и другите 
работници при вршењето на својата 
професија ќе разберат за болниот и за 
неговите лични или семејни работи. 

Професионалната тајна важи и за 
писмените известувања во врска со 
лекувањето на болниот, за сите наоди 
и снимки. 

Лекарот е должен да ја чува профе-
сионалната тајна и од членот на се-
мејството на болниот, доколку е тоа 
во интерес на болниот. 

Чувањето на професионалната та-
јна е должност и по смртта на болниот. 

Член 56 
Во случај кога болниот го ослобо-

дува лекарот од чувањето на профе-
сионална тајна, лекарот оценува што 
од соопштението би можело да му 
наштети на болниот и неговото 
семејство и кои податоци ќе ги задржи 
во тајност. 

Член 57 
Лекарот и неговите соработници се,, 

должни да ја почитуваат профе-

сионалната тајна и во едукативниот 
процес. Тие начела треба да ги пре-
несуваат и на слушателите кои се 
обврзуваат дека доследно ќе ги 
почитуваат. 

Член 58 
Во научно-истражувачките публи-

кации во текот на наставата, пода-
тоците за резултатите од истражу-
вањата и заклучоците треба да се 
соопштуваат така што да биде 
обезбедена анонимост на болниот. 

Јавно покажување на болниот на 
научни или наставни цели може да се 
врши само во согласност на болниот, 
а при тоа треба да се обезбеди про-
фесионалната тајна и неговото лично 
достоинство. 

/О. Лекарот, стручното 
усовршување и образование 

Член 59 
Постојаното следење на дос-

тигањата на медицината и стручното 
усовршување се должност на секој 
лекар. Стекнатото стручно знаење 
лекарот треба да го пренесува на сво-
ите колеги и на другите здравствени 
работници. 

Постојаниот развој и напредок на 
медицинската струка и на науката ба-
ра од лекарот постојано усовршување 
и образование во областа на меди-
цинската теорија и практика, преку 
работа во самостојните стручни дру-
штва, во здруженија, во научни и 
професионални установи. 

Член 60 
Лекарот е должен постојано да се 

грижи за растежот на личните 
сознанија. Затоа настојува да ги 
збогати своите знаења од областа на 
хуманистичките, природно-научните 
и општествените науки. 

Член 61 
Лекарите-педагошки работници се 

должни во секоја прилика да им 
обрнуваат внимание на слушателите 
на посебните должности што ќе ги 
имаат при воведувањето на новите 
начини на лекување, и при научно-
истражувачката работа, а при об-
јаснувањето на новите сознанија и 
констатации да им оцрнуваат вни-
мание на морално-етичките прашања 
во одделни посебни примери. 

Лекарот е должен да се бори за такви 
услови во општеството и во орга-
низацијата на здравството, кои ќе 
овозможат и постојано следење на раз-
војот, на достигањата и на усовршу-
вањето на знаењата и на вештините 

.. во давањето на итна, ,медицинска 
помош. 
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11. Професионалниот лик на 
лекарот 

Член 62 
Лекарот во професионалниот и во 

приватниот живот ги негува и ги 
покажува личните квалитети, соодве-
тни на местото и достоинството на 
лекарската професија во опште-
ството. Лекарот е свесен дека за секој 
несоодветен, лекомислен, нечесен и 
понижувачки акт, ги компромитира 
сите други колеги. 

При објавувањето на стручни нау-
чни публикации лекарот е должен да 
ги почитува општите закони за 
печатот и за јавните настапи. 

Етичко-моралните начела вопубли-
цистичкиот сегмент на лекарската 
професија се неспоиви со плаги-
јаторството, со стокмувањето на ре-
зултатите и податоците од испиту-
вањата и истражувањата, со фалси-
фикувањето на резултатите, со се-
лекцијата на податоците за сто-
кмување на статистички модел заради 
добивање на средства за научни или 
стручни проекти, за стипендии или за 
добивање на друг вид профит од 
финансиери. 

Стручните и научни спорови и 
дискусии лекарот може да ги води 
исклучиво преку научни и стручни 
списанија и собири, а никако преку 
јавните општи медиуми. 

12. Абортус и стерилизација 
Член 63 

Лекарот им посветува посебно 
внимание на постапките при преки-
нувањето на бременоста, имајќи ги 
предвид притоа биолошките, 
медицинските, етичките, психолош-
ките и социјалните аспекти. 

Абортусот лекарот начелно го сме-
та за штетен. 

Член 64 
Лекарот не го прифаќа абортусот 

како единствен начин за планирање 
на семејството и за решавање на 
лошите социјални услови. Поради тоа 
тој пред се се залага перманентно за 
популаризирање и за применување на 
современите, проверени, научно при-
фатени средства за контрацепција. 

Член 65 
Лекарот е должен да ги почитува 

законските одредби кои го регулира-
ат прекинот на бременоста, залагајќи 
се за нивно доследно применување. 

Секој прекин на бременоста, кој не 
е спроведен согласно со законските 
одредби, тој го смета за тежок деон-

толошки прекршок. 

За посебно тежок деонтолошки 
прекршок лекарот го смета преки-
нувањето на бременоста заради лична 
материјална или друг вид корист. 

Член 66 
Пред почнувањето на постапката за 

легален прекин на бременоста лекарот 
е должен бремената жена да ја пре-
дупреди на можноста на сериозни 
пречки за следните забременувања, 
посебно ако на жената тоа и е прва 
бременост. 

13. Постапување при умирање 
Член 67 

Лекарот ја одбива и осудува еу-
танази ја . 

Член 68 
Кај болниот на умирачка лекарот 

треба да стори се за евентуално леку-
вање и олеснување на неговите маки. 
Умирањето и смртта на болниот се 
дел од животот. 

Член 69 
Човекот на умирачка има право на 

грижа, нега и посебен човечки однос 
и на присуство на семејството во мо-
ментот на заминувањето доколку 
смртникот е свесен и го сака тоа. 

Член 70 
На болниот кој умира во здравстве-

на или социјална установа треба да му 
се обезбеди нега и згрижување, до на-
стапување на смртта. 

Член 71 
Во текот на клиничка смрт, со оглед 

на нејзината реверзибилност, лекарот 
е должен, согласно неговото знаење и 
технички можности, да ги преземе сите 
можни мерки за реанимација. 

Член 72 
На семејството на болниот Лекарот 

внимателно ќе му ги образложува 
своите настојувања и постапки при 
олеснувањето на маките на болниот и 
до каде може да оди неговата помош. 

Член 73 
Лекарите се должни човечки и 

морално на сите пациенти да им 
обезбедат самите психолошки да се 
подготват за очекуваната смрт, а сета 
соодветна помош да им ја дава 
здравствениот персонал, кој треба да 
има соодветна едукација за помош на 
тие кои умираат. 

Член 74 
Секакви истражувања за педагош-

ки, за стручни или за научни цели на 
човек што умира се неспоиви со 
лекарската етика. По исклучок, ис-

тражувања се дозволени ако ги 
олеснуваат физичките и психичките 
маки на болниот кој умира, а немаат 
елементи на еутаназија. 

14. Лекарот и биомедицинските 
истражувања и нови начини на 
лекување 

Член 75 
На лекарот мора да му се обезбеди 

можност за воведување и за спро-
ведување на нови дијагностички, те-
рапевтски и превентивни методи, но 
само ако тие се проверени. При тоа 
треба да ја почитува Хелсиншката 
декларација за биомедицинските 
истражувања кај луѓе. 

Член 76 
Новите начини на лекување лека-

рот ги воведува во согласност со за-
конските прописи и начела за био-
медицинските истражувања. 

Планирањето на нови начини на 
лекување треба да обезбедува пред-
ност на очекуваната полза во однос на 
ризикот за здравјето и за животот на 
човекот - субјект на истражувањето. 

Член 77 
Лицето кое сака на него да се приме-

нуваат нови методи или медицински 
истражувања треба да биде запознато 
со карактеристиките, очекуваните 
успеси и можниот ризик и можните 
опасности на постапката. Притоа е 
неопходна доброволна, не изнудена 
согласност за примена на новиот метод 
или обид за нов вид на лекување. 

На барање од болниот или по оценка 
на истражувачот, истражувањето 
треба да се прекине. 

Член 78 
Ако новиот начин на лекување или 

лекарство претставува трајна и един-
ствена можност за спојување на жи-
вотот на болниот, а истиот не е во 
состојба свесно да решава, по исклу-
чок согласноста може да ја даде 
правниот застапник на болниот. Во 
такви случаи, претходно треба да се 
напише стручно внимателно барање 
за неопходноста за примена на нови-
от начин на лекување. Барањето го 
потпишуваат членовите и раково-
дителите на лекарската група која го 
лекува болниот. 

Во никој случај не е дозволено 
користење на нови методи со намера 
да се дојде до научни податоци, на 
ментално заостанати деца, на за-
твореници и на лица во подредена 
положба кон извршителот на ис-
питувањата. 

Нови дијагностички постапки и 
терапевтски зафати кои би можеле да 
предизвикаат намалување на фи-
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зичката и на психичката отпорност на 
болниот, се дозволени само во случаи 
на итни мерки за време на лекувањето, 
исклучиво во интерес на оздраву-
вањето или намалувањето на маките 
на болниот. 

Член 79 
Ембриото или фетусот треба да се 

третира како потенцијално човечко 
суштество, живо или кое и да е живо и 
треба да му се укажува должното 
почитување. 

Жив ембрион или фетус не смее да 
се користи како објект на експе-
рименти во матката. Дозволени се само 
зафати од терапевтска природа, за 
забрзување на растот, за лекување 
или за породување на детето 

Дентолошки не е дозволено ве-
штачко одржување на ембриото или 
фетусот, со намера да се вршат ис-
тражувања или да се зема ткиво за 
здравствени намени 

Член 80 
Забрането е користење на човечки 

ембриа или фетус за комерцијални 
или за индустриски намени Земањето 
на ткиво од мртвиот ембрион или фе-
тус не може да биде условено со па-
рично обештетување 

Член 81 
Врз деонтолошките и медицински-

те индикации за прекин на бременос-
та и за условите под кои прекинот ќе 
се изврши, не смее да влиЈае желбата 
ембриото или фетусот да се користи 
за какви и да е намени. 

Член 82 
Предност при пресадување на тки-

ва имаат пациенти на кои природата 
на нивната болест диктира неод-
ложност за таков потфат. Лекарот е 
должен тоа да го утврди со соодветни 
испитувања и да го потврди тоа. 

Член 83 
Земањето на трансплатати од живи 

даватели е можно само тогаш кога 
давателот детално ќе се запознае со 
ризиците на кои им подлежи однос-
но со евентуалните компликации и 
последици, кои подоцна би можеле да 
се манифестираат на неговото здравје 
или да му го загрозат животот Кај 
таквите одлуки лекарот ќе се погрижи 
за писмен документ, кој се смета како 
професионална тајна. 

Одземањето на органи од живи ли-
ца, со намера да се трансплантираат 
на болни, е можно само со писмена 
согласност од донаторот, КОЈ треба да 
биде запознат со сите можни по-
следици. Одземањето на органи од 
малолетни лица, од ментално заос-
танати ид,и од лица со намалена 
пресметливост, не е дозволено 

Член 84 
Лекарот не се зафаќа со одземање 

на органи и ткива или со пресадува-
ње, ако за тоа не е посебно оспосо-
бен или не располага со оспособена 
екипа, односно со медицинско-
техничка опрема 

Не е дозволено при земањето на 
органи или при пресадувањето на 
органи, лекарот да се здобие со полза 
од страна на болниот, од неговото 
семејство или од јавноста 

15. Лекарот и јавноста 
Член 85 

Нагласувањето на сопствената 
работа и на сопствената личност, не е 
во согласност со лекарската про-
фесија. Пред нестручна публика, 
лекарот нема да ги објавува резул-
татите од недоволно испробаните 
испитувања, методи и средства за 
лекување. 

Член 86 
Сите стручни објавувања во 

популарни гласила треба да бидат 
наменети исклучиво за полулари-
зација на медицинската струка и нау-
ка и за ширење на општата здравстве 
на просвета и здравствена култура. 

Некритичкото објавување на дија-
гностички методи и недоволно ис-
пробани начини на лекување пред 
нестручна јавност и прикривање на 
опасностите на таквите методи е 
деонтолошки прекршок. 

Изјавите на лекарите за лекар-
ствата, диететските или други сани-
тарни средства, треба секогаш да бидат 
на стручно ниво, пред се во здрав-
ствениот и научниот печат, а во јавните 
гласила на ниво ]1гго ќе придонесе за 
здравствена просветност на наде-
лението 

Недозволено е лекарот ^аргумен-
тирано да ги објавува или да ги 
прокламира успешните но непро-
веренч начини на лекување и не-
проверени лековити средства 

Неприфатливо е лекарот, во до-
говор со болните или нивните 
семејства, да дозволува објавување на 
јавна благодарност 

Член 87 
Вршењето пропаганда за разни 

санаториуми, институти, клиники, за 
фармацевтска индустрија, козметика 
или за одделни здравствени работници, 
не е во согласност со професијата 
лекар Таквите стручни известувања 
можат да се објавуваат само во строго 
стручни или тесно специјализирани 
гласила. 

Во јавните гласила објавите се 
можни само тогаш кога се работи за 
оцшхо ,втемелена потврда за нреите 
методи да работење, (односно залозите 
форми на лекувале,откако тие методи 

веќе станале дел од здравството или 
дел од прифатеното здравствено 
сознание. Затоа лекарот никогаш не 
ги навестува однапред новите методи 
на лекување што ги истражува, 
односно со кои се занимава. 

Морално-етички не е дозволено 
лекарот да ги стави својата професија 
и професионални контакти во 
функција на граѓанска афирмација и 
други активности. 

16. Лекарот - јавен работник 
Член 88 

Бидејќи објекти на работење на 
лекарот се човековото здравје и живот, 
работата на лекарот не може да се 
третира како занает, туку како 
професија Припадноста на таа 
професија трае од дипломирањето до 
смртта, а тоа подразбира посебни 
обврски што ги наложуваат морално-
етичките мерила и законските 
прописи 

Член 89 
Однесувањето и постапките на 

лекарите треба да бидат во согласност 
со морално-етичките мерила и нив-
ната совест 

Член 90 
Лекарот на сите начини и одговорно 

настојува здравството да се развива 
во согласност со општествено-еко-
номската положба. Затоа е должен, 
во најголема можна мерка, да при-
донесува за тој развој. 

17. Лекарот и принудно 
лекување 

Член 91 
Лекарот кој својата професија ја 

врши во установи во кои болниот по 
сила на Законот е интерниран (пси-
хијатриски болници, затвореници и 
др ), секогаш треба да го почитува ин-
тересот на болниот, целосната негова 
личност и насоките на деонтолошкиот 
Кодекс. По свои можности, лекарот 
треба да спречи односно да пријави 
секое дејство што би можело да ја 
повреди личноста, физичката и 
психичката состојба на болниот. 

Член 92 
Во никој случај лекарот не смее да 

дозволи и да учествува во мачење и во 
други форми на понижување и на 
непочитување, или самиот да мачи, 
без оглед на извршеното злодело, на 
обвинувањето или на убедувањето на 
жртвата, посебно во случај на воЈна 
или цивилни судири 

Член 93 
Мачењет,о (тор.турата) претставува 

. збир ,,од,. психофизички маки, пре-
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дизвикани смислено и систематски од 
едно или од повеќе лица, на сопстве-
на иницијатива или по наредба, со 
намера да се изнудат изјави, 
признанија или соработка на жртвата. 

Член 94 
Лекарот не смее да понуди простор, 

материјал или сопствени сознанија кои 
ќе овозможат мачење. 

Член 95 
Кога лекарот смета дека при штрајк 

со глад, затвореник или други лица се 
свесни за последиците од гладување-
то, не смее да предлага вештачко хра-
нење, ниту да соработува во истото. 

Мислењето на лекарот дека за-
твореникот или други лица се свесни 
за последиците од погалувањето, треба 
да го потврди уште еден лекар. 
Двајцата лекари, на затвореникот или 
на други лица треба да им ги објаснат 
последиците од гладувањето врз 
нивната здравствена состојба. 

Од моментот кога затвореникот или 
други лица ќе се најдат во состојба во 
која не можат да го сфатат значење-
то на своите постапки или да 
управуваат со нив, лекарот е должен 
да им укаже медицинска помош. 

Член 96 
Лекарот-психијатар никогаш не 

смее да учествува во принуден психи-
јатриски третман, кога не станува збор 
за ментална болест. 
18. Лекар - вештак 

Член 97 
Лекарот - вештак својата работа на 

вештачење треба да ја врши во со-
гласност со својата совест и знаење, а 
своето мислење и наод да ги даде 
прецизно и целосно, почитувајќи ги 
етичките начела на лекарската 
професија. 

Без оглед на личниот или друг однос 
кон засегнатите, вештакот при 
истражувањето треба да биде не-
пристрасен и стручно чесен. 

Член 98 
Во својата работа вештакот е дол-

жен да ја почитува професионалната 
тајна. 

При работата на вештачење, во 
врска со негов болен, ќе стори се да 
биде ослободен од вештачење. Во 
согласност со правосудните органи им 
презентира само податоци и 
констатации што се важни и неопходни 
за постапката. 

Член 99 
Вештакот треба да настапува 

самостојно и непристрасно, без оглед 
на интересот на нарачателот односно 
на засегнатата странка. Наодот и 
мислењето на вештакот треба да бидат 
одделни. Член 100 

Работата на вештакот треба да биде 
високо стручна, морална и профе-

сионална на висина. Во никој случај 
тој не смее да биде навредлив и над-
мен кога неговото стручно знаење и 
мислење не е во согласност со мисле-
њето на друг вештак. 

Член 101 
Кога вештакот го дава својот наод 

или мислење, треба да биде стручно 
издржан и убедлив, а наодот да се 
засновува исклучиво врз аргументи. 
Вештакот не смее да се впушта во 
лични расправии. Неговите наводи и 
во непредвидливи околности требала 
останат без лична повреденост или 
субјективност. 

Член 102 
На судот вештакот треба да се при-

држува кон поставените прашања. На 
нив одговара јасно, детално и темел-
но, а пред серазбирливо. 

Ако утврди дека неговото знаење 
не е доволно, односно дека е потребно 
пошироко и дополнително проу-
чување на случајот, должен е на судот 
да му обрне внимание на тоа и да пре-
дложи на кои прашања треба да се 
прошири вештачењето, или какви 
вештаци треба да се повикаат. 

Член 103 
На лекарот - вештак за неговата ра-

бота му припаѓа посебна награда. 

19. Лекар - над?ледник 
Член 104 

Лекарите-надгледници се овласте-
ни лица, определени со закон. 

Лекарите-надгледници однапред ги 
известуваат лекарите кај кои ќе вршат 
надгледување. 

Член 105 
Лекарот - надгледник треба даја по-

читува лекарската тајна и смее да ги 
открива само заклучоците од управна 
природа. За сите констатации кои се 
во спротивност со овој Кодекс ја 
известува Комората. 

Член 106 
Во својата работа лекарот -

надгледник треба да биде објективен 
и не смее да дава избрзани изјави ниту 
пак смее непосредно да се вмешува во 
работата на лекарот што ги лекува 
болните. За несогласувањето во врска 
со лекувањето од страна на лекарот, 
."-ќарот - надгледник првин ќе го 
свести лекарот и неговиот стручен 
рЅаководител, а за потешки 
отстапувања Лекарската комора на 
Македонија. 

20. Лекарот и меѓународното 
хуманитарно право и 
деонтолошките одредби 

Член 107 
Меѓународните хуманитарни начела 

се задолжителни за лекарите при 

нивната професионална' работа во-

превентивата, куративата и 
рехабилитацијата. 

Член 108 
Лекарската Комора на Македонија 

треба постојано да ги известува 
лекарите и јавноста за документите 
што ги донесуваат ООН (СЗО, 
УНИЦЕФ, Ф АО и други здравствени, 
социјални и хуманитерни меѓународни 
организации). 

Член 109 
Лекарската комора на Македонија, 

преку свои претставници, ја известува 
редовно меѓународната јавност за 
настојувањата на нашата земја во 
ширењето на начелата на меѓуна-
родното хуманитарно право и на 
медицинската деонтологија. 

Член НО 
Медицинскиот факултет, другите 

образовни институции, здравствените 
работни организации, организациите 
на здравствените работници и нивните 
стручни здруженија, се должни во 
наставата, во своите гласила, на ко-
нгресите и на други стручни собири, 
соодветно внимание да му постават на 
ширењето на начелата на меѓуна-
родното хуманитарно право и на меди-
цинските деонтолошки начела. 

Член 111 
Лекарската комора на Македонија 

се грижи за постојано или повремено 
почитување, развивање и унапре-
дување на Кодексот на медицинската 
деонтологија. 

Член 112 
Кодексот на медицинската де-

онтологија на Лекарската комора на 
Македонија, насоките на Светското 
здружение на лекарите и Светската 
здравствена организација, се задол-
жителни за сите лекари на Макед ониј а. 
Затоа се должни да ги познаваат на-
челата и да ги применуваат при вр-
шењето на секојдневните работни и 
општо-човечки обврски. Отука про-
излегува правото и должноста на стру-
чните организации на лекарите, без 
оглед на членството во Лекарската 
комора на Македонија, да преземат 
мерки против лекарите што ги кршат 
тие начела Медицинскиот факултет 
и другите школи за здравствени 
работници се должни да преземат 
соодветни мерки против слушателите 
и наставниците што ги кршат 
одредбите на овој Кодекс. 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 113 
Кодексот на медицинската деон-

тологија влегува во сила 
од денот на донесувањето. 
5 јуни 1992 година 

Скопје Претседател на 
Лекарска комора 

Д-р Алексеј Дума, с.р. 
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1 9 . 
Врз основа на член 155 став 3 и 5 од Законот за 

здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91 и 
бр. 46/93 и член 14 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Лекарската комора на Македонија, а во врска со член 
ЗОа од Правилникот за приправнички стаж и за струч-
ниот испит на здравствени работници („Сл. весник на 
РМ“ бр. 61/94) Собранието на Лекарската комора на 
Македонија, на својата седница одржана на 23.12.1994 
година, донесе 

ПРАВИЛНИК 
за 

НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА З А ИЗДАВАЊЕ 
И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА З А РАБОТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Правилник се'уредуваат постапката и условите за 
издавање, продолжување и одземање на лиценцата за само-
стојно вршење на работата во здравствената дејност на докто-
рите по медицина и докторите по стоматологија (лекари) аа 
Република Македонија. 

П. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

1. Поим за лиценца 

Член 2 

Лиценцата за работа на лекарите (лиценца) во смисла на овој 
Правилник е документ што го издава Лекарската комора на 
Македонија (Комора) како доказ дека лекарот е способен само-
стојно да ја врши лекарската професија. 

Лекарот е должен лиценцата јавно да ја истакне на местото 
каде што ја обавува здравствената дејност. 

2. Видови на лиценца 

Член 3 

Во зависност од видот на здравствената дејност што ја вршат 
лекарите, лиценцата се издава за вршење: 

а) општа лекарска односно стамотолошка практика; 
б) специјалистичка дејност; и 
в) субспенцијалистичка дејност. 

3. Услови за добивање лиценца 

Член 4 

Комората издава лиценца по успешно завршениот приправ-
нички стаж и положен стручен испит. 

За стекнување лиценца лекарот и доставува на Комората: 
1) диплома за завршен Медицински односно Стоматолошки 

факултет; 
2) уверение за положен стручен испит; 
3) лекарско уверение за здравствената способност; 
4) потврда дека не е осудуван за кривични дела против живо-

тот и телото, против честа и угледот, против достоинството на 
личноста и моралот и кривични дела против здравјето на луѓето; 

5) документ дека е државјанин на Република Македонија; и 
6) документ дека го познава македонскиот јазик. 
Лекарот специјалист, односно субспецијалист покрај 

документите од став 1 од овој член, доставува и увере-
ние за стекната специјализација односно субспецијали-
зација. 

Како документ дека го Дознава македонскиот јазик за лека-
рот кој завршил Медицински односно Стоматолошки факултет 
се смета дипломата за завршен Медицински односно Стомато-
лошки факултет во Скопје. 

Ако лекарот со диплома за завршен Медицински односно 
Стоматолошки факултет, или со уверение за стекната специја-
лизација односно субспецијализација се здобил надвор од Маке-
донија, треба да поднесе потврда за соодветна носгрификација и 
да мине на проверка на стручните знаења од член 5 точка 8 од 
овој Правилник. 

По исклучок, Комисијата за етички и правни прашања, 
може да го ослободи лекарот од проверка на стручните знаења и 
способности, ако социјализацијата, односно субспецијализаци-
јата ја добил во светски познати и признати медицински уста-
нови, или ако лекарот е светски познат специјалист односно 
субспециј^лисг. 

ЧленЗ 

Лекарот кој не е државјанин на Република Македонија на 
Комората доставува: 

1) нострнфицирана диплома за завршен Медицински од-
носно Стоматолошки Факултет и уверение за положен стручен 
испит; 

2) лекарско уверение за здравствената способност; 
3) виза за престој во Република Македонија; 
4) одобрение за основање на работен однос на странски 

државјани издадено од надлежен орган; 
5) документ дека го познава македонскиот јазик, издаден од 

Катедрата за македонски јазик при Филозофскиот факултет во 
Скопје; 

6) препорака од Комората во која членувал до доаѓањето во 
Р. Македонија; 

7) препорака од два члена од Комората, од организацијата 
или специјалносга во која ќе работи; 

8) доказ дека минал на проверка на стручните знаења и 
способноста пред Комисијата што ја формира Комората. 

Составот на Комисијата, содржината и постапката на про-
верката на стручните знаења и способности од точката 8) на 
претходниот став се уредува со Правилникот за проверка на 
стручните знаења и способности. 

Член 6 

По поднесувањето на наброените документи од член 4, од-
носно член 5 на овој Правилник, Комората издава лиценца која 
содржи: 

- дата, место и број на издадената лиценца; 
- видот на дејноста за кој лиценцата се издава; 
- стручниот назив; 
- време на важење на лиценцата; 
- потпис на Претседателот на Комората и на Претседателот 

на Комисијата за етички и правни прашања. 

Образецот на лиценцата е составен дел на овој Правилник. 

Ш. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

Време ка важење на лиценцата и начини на нејзиното продол-
жување 

Член 7 

Лиценцата важи седум години. 
З а лекарот странски државјанин, лиценцата важи за времето 

додека важи одобрението за престој, односно одобрението за 
засновање работен однос изедени од надлежен орган. 
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За лекарот странски државјанин со одобрение за постојан 
престој, лиценцата важи седум години, односно до времето на 
престанување на одобрението. 

Член 8 
, Лекарот е должен секои седум години да ги докажува струч-

ните знаења и способност за натамошна работа во струката. 
Во текот на лиценцниот период лекарот е должен контину-

ирано да се едуцира и да го потврдува своето стекнато знаење. 
Горната старосна граница за приложување на доказите за 

обавена континуирана едукација е 56 години наполнети во ка-
лендарската година во која лиценцата истекува. 

По истекот на 65-та година од животот, лекарот може да ја 
задржи лиценцата за работа, ако секоја година и доставува на 
Комората лекарско уверение дека е способен за работа. 

Начинот на стекнувањето на стручните знаења и оспособе-
ност, во еден лиценцен период поблиску е регулиран со Правил-
никот за континуирана едукација. 

Член 9 

За време на лиценцниот период доказите за обавената кон-
тинуирана едукација лекарот може да ги достави во Комората, 
заради верификација. 

Валидноста на доказите за обавена континуирана едукација 
ја цени Комисијата за стручни прашања. 

Валоризираните докази за обавена континуирана едукација 
за секој лекар се внесуваат во Регистарот на лекарите. 

Член 10 

Барањето за продолжување на лиценцата со потребните до-
кази за обавена континуирана едукација доколку тие претходно 

не се внесени во Регистарот, лекарот ги поднесува до Комората 
шест месеци пред истекот на лиценцата. 

Со барањето и доказите за обавена континуирана едукација 
се доставува и лекарско уверение за здравствена способност. 

За поднесено барање се добива писмена потврда 

Член И 

Приложените докази за обавената континуирана едукација 
ги верифицира Комисијата за стручни прашања на Комората и 
дава предлог за продолжување на лиценцата до комисијата за 
етички и правни прашања на Комората. 

Член 12 

Доколку, лекарот, согласно член 10 од овој Правилник, не 
поднесе барање за продолжување .на лиценцата, Комората пи-
смено ќе го опомене дека треба даја продолжи лиценцата и дека 
не доставил докази за обавена континуирана едукација. 

Ако шест месеци по писмената опомена лекарот не поднесе 
барање за продолжување на лиценцата со потребните докази за 
обавена континуирана едукација, лиценцата времено му се од-
зема до исполнувањето на условите за продолжување, но најм-
ногу до две години. 

Доколку лекарот не се јави за продолжување на лиценцата 
по времето определено во претходниот став, за повторно доби-
вање на лиценца за работа се применуваат одредбите од член 4 и 
член 5 точка 8) од овој Правилник. 

Член 13 

Пред да ја продолжи лиценцата комисијата за етички и 
правни прашања на Комората ќе провери во Регистарот, дали 
лекарот во овој период не е осудуван за потешка повреда на 
Кодексот на медицинската деонтологија, или за дела од член 4 
став 2, точка 4 и член 21, точка 5 од овој Правилник. 

Член 14 

По проверувањето, Комората со решение го известува лека-
рот за продолжување на лиценцата, односно за поинаквата од-
лука. 

Во случај на продолжување на лиценцата, лекарот добива 
лиценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продол-
жувањето. 

Член 15 

Лекарот КОЈ што не ги исполнува условите од став 2 од член 8 
од овој Правилник, треба да мине проверка на стручните знаења 
и способности. 

Текот и содржината на проверката на знаењата и оспособе-
носта поблиску се уредени со Правилникот за проверка на 
стручните знаења и способности. 

Член 16 

Лекарот кој што успешно ја поминал проверката на зна-
ењата и оспособеноста, потврдата за поминатата проверка ја 
приложува кон барањето за продолжување на лиценцата, со-
гласно членот 10. 

Член 17 

Лекарот кој што нема успешно да ја мине проверката на 
знаењата и на стручната способност во прв обид, или кој нео-
правдано нема да дојде на проверка во одредениот рок, на свој 
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трошок треба дополнително стручно да се оспособува на соод-
ветно стручно подрачје во установите кои се овластени за 
стручно усовршување. 

Содржината и траењето на дополнителното стручно оспосо-
бување се уредува со Правилникот за проверка на стручни зна-
ења и способности. 

Член 18 

По завршеното стручно обучување, до Комората се подне-
сува писмено барање за втора проверка на стручната оспособе-
ност. 

Кон барањето од претходниот став на овој член, се подне-
сува и документот за завршеното обучување за втора проверка 
на знаењата и на стручната способност. 

Натамошната постапка за добивање на лиценца се одвива 
согласно одредбите на ОВОЈ Правилник за доделување на ли-
ценца. 

IV. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
Член 19 

По втората неуспешна проверка на стручната оспособеност 
односно ако кандидатот неоправдано не се јави на повикот за 
обавување на проверката, Комората на кандидатот му ја одзема 
лиценцата 

Решението за одземање на лиценцата, со наведување на вре-
метраењето на одземањето и видот на работата која веќе не 
смее да Ја извршува, го потпишуваат претседателот на Комо-
рата и претседателот на Комисијата за етнички и правни пра-
шања. 

За решението се известуваат Министерството за здравство, 
организациите за здравствено осигурување и организацијата во 
која кандидатот е вработен. 

Решението се објавува во Билтенот па Комората. 
Во рок од осум дена од врачувањето на решението за одзе-

мање на лиценцата, лекарот е должен да ја врати лиценца. Ако 
тоа не го стори во определен рок, почнува да се применува 
суспензија од дејноста за која му е одземена лиценцата. 

Член 20 
Одземањето на лиценцата е времено или трајно. 
Одземањето се однесува на вршење на севкупната дејност, 

или само на дел од дејноста за коЈа е издадена лиценцата. 
За обавување на здравствената дејност за коЈа не му е одзе-

мена лиценцата, потребно е лекарот да достави до Комората 
ново барање за лиценца за работа. 

Член 21 
Временото одземање на лиценцата е можно во следниве слу-

чаи 
1) ако се утврди дека лекарот со својата работа го загрозува 

ЈдравЈето или животот на болниот; 
2) согласно член 12 и 19 од ОВОЈ Правилник, 
3) ако на лекарот со правосилна пресуда времено му е забра-

нето или оневозможено вршење на дејноста односно на профе-
сијата, 

4) ако се утврди дека лекарот не исполнува други услови за“ 
вршење на дејност; и 

5) ако повеќе од 6 месеци не плаќа членарина во Комората 

Член 22 

За времено одземање на лиценцата решава Извршниот од-
бор на Комората по предлог на Комисијата за етнички и правни 
прашања, или на извршителите ж е т у ч ш о т надзор, по барање 
на Судот на честа или на Собранието на Комората 

Временото одземање на лиценцата може да трае најмногу 
две годиш. 

Член 23 
По истекот на времето наведено во решението за времено 

одземање на лиценцата, лекарот поднесува писмено барање до 
Комората за повторно добивање на лиценцата. 

Најдоцна 30 дена по пристигнувањето на барањето, Изврш-
ниот одбор на Комората одлучува по барање за нова лиценца. 

Член 24 
ТраЈно одземање на лиценцата е можна во следниве случаи: 
1) ако лекарот ја прекине лекарската практика за повеќе од 

две години, без за тоа да ја извести Комората; 
2) ако на лекарот со правосилна пресуда трајно му е забра-

нето, или оневозможено извршување на дејноста или професи-
јата; 

3) трајна неспособност за работа. 

V. ЖАЛБИ 
Член 25 

На решението за одземање на лиценцата, лекарот може да 
се жали во рок од 14 дена од приемот на решението, до Собрани-
ето на Комората кое жалбата Ја разгледува на својата прва 
наредна седница по приемот на жалбата и може постапката да ја 
врати на повторно разгледување. 

Одлуката на Собранието на Комората е конечна. 

Член 26 
Во случај на точка 1 од член 21, жалбата не го. задржува 

временото одземање на лиценцата. 

Член 27 
Лекарите, кои согласно член 203 од Законот за здравствена 

заштита имаат лиценца за работа, нов образец за лиценца, со-
гласно ОВОЈ Правилник ќе добијат во текот на 1995 година. 

Лекарите вработени на неопределено време во воените 
здравствени установи на денот на стапувањето во сила на ОВОЈ 

Правилник, лиценца за работа ќе добијат во текот на 1995 го-
дина. 

Член 28 
До донесувањето на Правилникот од член 5 став 2, член 15 

став 2 и член 17 став 2 од овој Правилник, овие испити ќе се 
полагаат по постојните прописи 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила од денот на донесу-

вањето. 
Бр. 1105-164 

1 април 1995 година 
Скопје 

Претседател на 
Лекарска комора 
на Македонка, 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

20. 
Врз основа на член 155 став 2 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на РМ бр. 38/91 и 46/ 
93 година) и член 14 став 1 алинеја 3, член 49 став 1, 
алинеја 5 од Статутот на Лекарската комора на Маке-
донија и член 4 од Кодексот на медицинската деонтоло-
гија, Собранието на Лекарската комора на Македонија 
на својата седница одржана на 23.12.1994 година, донесе 

ПРАВИЛНИК 
за континуирана едукација 

Член 1 

Со ОВОЈ Правилник се регулира начинот и постапката на 
освежувањето на стекнатите стручни знаења и способности на 
лекарите по дипломирањето преку континуирана едукација и 
постапката на докажување на способноста за самостојно рабо-
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тење во текот на лицеицииот период од седум години, определен 
со Правилникот за начинот и постапката за издавање и одзе-
мање на лиценцата за работа. 

Член 2 

Секој лекар е должен во текот на седумгодишен период да ги 
докажува своите стручни знаења и способности за самостојна 
работа преку стручни активности предвидени во табелата на 
бодови за продолжување на лиценцата што е составен дел на 
овој Правилник (табела) кои како континирана едукација ќе ги 
верифицира Комисијата за стручни прашања на Комора (конти-
нуирана едукација). 

ЧлевЗ 

Стручните активности на Македонското лекарско друштво, 
на Здруженијата и Секциите на докторите на медицина и на 
докторите на стоматолог ја, на Катедрите на Медицинскиот 
односно на Стоматолошкиот факултет во Скопје и Лекарската 
комора на Македонија се верифицираат од Комисијата за 
стручни прашања како континуирана едукација и се бодираат 
согласно табелата, заради продолжување на лиценците на лека-
рите учесници на овие активности. 

Други организатори на стручни медицински активности 
истите треба да ги пријават до Комисијата за стручни прашања 
на Комората најмалку шест месеци пред одржувањето, заради 
верификација како континуирана едукација. 

Член 4 

Во работата на Комисијата за стручни прашања при верифи-
кација на секоја стручна активност како континуирана едука-
ција и определувањето на бројот на бодови потребни за продол-
жување на лиценцата можат да учествуваат ч претставници на 
Министерството за здравство, на МАНУ - Медицинско одде-
лени, Македонското лекарско друштво, Д е к а н а т на Медицин-
скиот факултет, Деканатот на Стоматолошкиот факултет и 
други истакнати стручњаци од областа на стручната манифеста-
ција која се верифицира. 

Член 5 

За продолжување на лиценцата во текот на лиценцниот пе-
риод од седум годиш лекарот е должен да обезбеди 100 бодови. 

Член 6 

За продолжување на лиценцата, до Комисијата за стручни 
прашања, лекарот поднесува барање кон кое е должен да при-
ложи и писмени докази за начинот на неговото учество на 
стручни активности заради верификација како континуирана 
едукација и бодирање во смисла на одредбите на овој Правилни-
кот. 

Член 7 

Како доказ за обавеиа соодветна континуирана едукација во 
смисла на член 6 од овој Правилник се смета: 

- стручно усворшување во земјата и странство (точка 1 од 
говедата) - документ издаден од институцијата во која се извр-
шило усовршувањето; 

- за учество на стручни активноста организирани 
организаторите наведени во член 3 од овој правилник ̂  
потврда од организаторот е оригинална програма; 

- за учество на републички и меѓународни стручна 
активноста и собири (точка 3 до 6 од табелата) про^ 
грама и писмен доказ за начинот на учеството, издаден 
од организаторот; 

- за индивидуална стручна активност (точка 7 до 9 од табе-
лата) - приложени издадени учебници и стручни книга, моно-
графии, публикации и други трудови. 

Член 8 “ ' 

За секоја верифицирана стручна активност како контину-
ирана едукација Комисијата за стручни прашања на лекарот му 
издава решение, во кое покрај името и презимето на лекарот, 
темата, организаторот, времето на одржаната стручна актив-
ност и својството на учество на лекарот, согласно табелата го 
определува и бројот на бодовите, кои се внесуваат во Регисте-
рот на лекарите. 

Решението го потпишуваат Претседателот на Комората и 
Претседателот на Комисијата за стручни прашања. 

. Врз основа на решението од став 1 на овој член, Комисијата 
за стручни прашања поднесува предлог до Комисијата за етич-
ките и правни прашања за продолжување на лиценцата. 

Член 9 

Секое раководно лице на јавна или приватна здравствена 
организација, односно ординација е должно да им овозможи на 
вработените лекари учество на стручни медицински активности, 
заради континуирана едукација, согласно одредбите на Кодек-
сот на медицинската деонтологија. 

Член 10 

Пријавени стручни активности од организаторите наведени 
во член 3 на овој Правилник најмалку шест месеци пред одржу-
вањето, се објавуваат во Билтенот на Комората. 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

Бр. 1105-363 
14 јули 1994 година 

Скопје 
Претседател на 

Лекарската комора на 
Македонија, 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

ТАБЕЛА 
НА БОДОВИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

лекари од општа практика лекари специјалисти 

1. Стручно усовршување во 
повисоко ниво 
од3до5дена 

до 30 дена 

до 360 дена 

15 до 30 

25 до 50 

50 до 100 

15 до-30 

25 до 50 

45 до 90 
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2. Стручна активност на 
организаторите од член 3 
пасивно учество 

15 до 30 15 до 30 

Стручна активност на 
организаторите од чл. 3 
активно учество 

40 до 80 20 до 40 

3. Републички стручни собири 
конгреси и слично 
пасивно учество 

20 до 40 10 до 20 

Републички стручни собири 
конгреси и слично 
активно учество 

35 до 70 25 до 50 

4. Меѓународни стручни собири 
Конгреси и слично 
пасивно учество 

30 до 60 20 до 50 

Меѓународни стручни собири 
Конгреси и слично 
активно учество 

45 до 90 45 до 90 

5. Поканет предавач 
или модератор -
Република 

50 до 100 
40 до 80 

6. Поканет предавач 
или модератор -
интернационален 

100 100 

автор коавтор 

7. Издадени учебници, монографии 
стручни книги кое се рецензиранн 

50 до 100 50 до 100 

8. Објавени рецензиран трудови 
во странски стручни списанија 

50 до 100 25 до 50 

9. Објавени рецензиран трудови 20 до 40 10 до 20 
во домашни стручни списанија 

21. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91) и 
член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македо-
нија, Собранието на Лекарската комора на Македонија 
на седницата одржана на 27.05.1993 година донесе 

П Р А В И Л Н И 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОСТАПКА И РАБОТА НА 
СУДОТ НА ЧЕСТА ПРИ ЛЕКАРСКАТА КОМОРА 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Овој Правилник ги утврдува организацијата на Су-
дот на честа, поведувањето на постапката, мерките 
што ги изрекува, постапката пред првостепениот совет, 
постапката пред второстепениот совет, повторувањето 
на постапката, трошоците во постапката и извршува-
њето на мерките. 

Член 2 
Судот на честа при Лекарската комора на Македо-

нија (во понатамошниот текст Судот) е орган на Лекар-

ската комора на Македонија, кој ја врши својата функ-
ција утврдена со Закон, Статутот на Лекарската Ко-
мора на Македонија (во понатамошниот текст Стату-
тот), Кодексот на медицинската деонтологија и овој 
Правилник. 

Член 3 
Судот во вршењето на својата функција е независен 

и суди врз основа на Уставот, Законот, Статутот, Ко-
дексот на медицинската деонтологија и овој Правил-
ник. 

Седиштето на Судот е во Скопје. 
Член 4 

Пред Судот може да одговара само член на Лекар-
ската комора на Македонија (во натамошниот текст 
Комора). 

Член 5 
Судот суди во Совет. 

Член 6 
Работата на Судот е јавна. 
Јавноста во расправањето пред Судот може да биде 

исклучена од причини на професионална тајна и мора-
лот. 
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Член 7 
Во постапката пред Судот како правило се примену-

ваат одредбите од Законот за кривична постапка, до-
колку со Статутот и овој правилник не е поинаку опре-
делено. 

Член 8 
Сите учесници во постапката пред Судот, како и 

органите, телата и облиците на организирање на Комо-
рата се должни на Судот да му ги доставуваат актите, 
списите, податоците и известувањата, кои се потребни 
за одлучување во постапката. 

Членовите на Комората се должни на барање на 
Судот да ги достават на увид потребните документи за 
потребите на постапката. 

Член 9 
За својата работа Судот го известува Собранието на 

Комората со поднесување на годишен извештај. 
Член 10 

Материјали и други услови за работа на Судот обез-
бедува Комората. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДОТ 
а) Состав на Судот 

Член 11 
Судот го сочинуваат Претседател на Судот, претсе-

датели на првостепени совети и второстепениот совет, 
судии, обвинител и бранител. 

Член 12 
Членовите на Судот се избираат на четири години. 

Член 13 
Претседателот на Судот, обвинителите и браните-

лот даваат свечена изјава пред Претседателот на Комо-
рата. 

Другите членови на Судот свечената изјава ја даваат 
пред Претседателот на Судот. 

Член 14 
Свечената изјава гласи: 
„Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам 

кон Уставот, Законите и актите на Комората и дека 
доверената функција ќе ја вршам совесно и непристрас-
но“. 

б) Судски совети 
Член 15 

Во Судот се формираат првостепени совети и второ-
степен совет. 

Член 16 
Првостепениот совет ги утврдува фактите и врз ос-

нова на нив одлучува за одговорноста и примената на 
мерките за повреда на нормите на Кодексот на Меди-
цинската деонтологија, законите и Статутот. 

Советот од став 1 на овој член работи во состав од 
Претседател на совет и двајца членови од редот на 
судиите избрани да судат во прв степен, што ги опреде-
лува претседателот на Судот за секој конкретен случај. 

Член 17 
Второстепениот судски совет одлучува по жалбите 

против одлуките на првостепените судски совети. 
Второстепениот судски совет е составен од Претсе-

дател на Советот, и четири судии избрани да судат во 
второстепениот совет. 

в) Општа седница на советите 
Член 18 

Општата седница на советите ја сочинуваат сите 
членови на првостепените и на второстепениот совет. 

На општата седница се разгледуваат прашања и 
утврдуваат правни ставови од значење за изедначување 
на судската практика. 

Општата седница ги следи и ги оценува појавите со 
кои се загрозуваат етичките должности и права и се 
заземаат начелни мислења за тие појави, заедно со Ко-
мисијата за етички и правни прашања. 

Член 19 
Општата седница ја свикува и со неа раководи Прет-

седателот на Судот. 
Во случаите од член 18 став 3, од овој Правилник, 

општата седница ја свикуваат претседателот на Судот и 
претседателот на Комисијата за етички и правни пра-
шања. 

г) Претседател на Судот и негов заменик. 
Член 20 

Претседателот на Судот го претставува Судот, ја 
организира работата, го утврдува составот на советите, 
ги свикува општите седници на Советите и раководи со 
нивната работа, како и врши други работи утврдени со 
овој правилник. 

Член 21 
Заменикот на Претседателот на Судот ги врши пра-

вата и обврските на Претседателот на Судот во негово 
отсуство и му помага во работата. 

д) Обвинител на Комората. 
Член 22 

Обвинителот на Комората или по негово овласту-
вање заменикот на обвинителот, му ги доставува на 
претседателот на Судот пријавите за повреда на Зако-
нот, Статутот или Кодексот на медицинската деонтоло-
гија. 

Член 23 
Обвинителот или неговиот заменик, води истрага, 

на судењето, ги сослушува предложените сведоци и 
други лица, собира документи и други докази, бара по-
требна правна помош од Комората, Министерството за 
здравство, Судот и други органи, поставува прашања, 
одбива пријава како ^аргументирана и врши други ра-
боти од негова надлежност, определени од Статутот, 
овој правилник и Кодексот на Медицинската деонтоло-
гија. 

Обвинителот има право и должност да учествува во 
постапката пред Судот, но не и за време на одлучува-
њето и гласањето во судскиот совет. 

Член 24 
Обвинителот во вршењето на својата работа е само-

стоен и независен. 
ѓ) Бранител на Комората. 

Член 25 
Бранителот на Комората, ги застапува интересите 

на тужениот член на Комората пред Судот. 
Тужениот член на Комората има право да избере 

еден од десетте бранители на Комората или да опре-
дели друго лице што ќе го застапува пред судот. 

Во случај тужениот член на Комората да не опре-
дели свој бранител, судот може да му определи брани-
тел по службена должност од редот на бранителите на 
Комората. 

е) Секретар на Судот. 
Член 26 

Секретарот на Судот прима предлози и други подне-
соци, се грижи за водење на деловни книги на Судот и 
евиденција за изречените мерки, дава потребни изве-
стувања и упатства на странките, се грижи за обезбеду-
ваното на услови за одржување на расправи и седници 
на советите, контактира со подносителот на барањето 
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за поведување на постапка и противникот за спогод-
бено решавање на спорот, учествува во организацијата 
на општите седници на советите, ги извршува админи-
стративните работи за потребите на советите, води за-
писник на општите седници на советите, врши пре-
сметка на трошоците на постапката во врска со рабо-
тата на судските совети и извршува други работи со кои 
се обезбедуваат услови за работа на Судот. 

Член 27 
Секретарот на Судот го именува Извршниот одбор 

на Комората по предлог на Секретарот на Комората и е 
во работен однос во Комората. 

Секретарот на Судот е дипломиран правник. 

III МЕРКИ ШТО ГИ ИЗРЕКУВА СУДОТ 
Член 28 

Судот може да ги изрече следните мерки: 
1. Опомена; 
2. Јавна опомена; 
3. Условно одземање лиценца најмногу до три го-

дини; 
4. Времено одземање лиценца најмногу до една го-

дина; 
5. Трајно одземање на лиценцата. 
Мерките од став 1 на овој член се изрекуваат во 

зависност од тежината на повредата, начинот на кој е 
сторена и последиците што ги предизвикала. 

Судот во својата одлука утврдува во кои гласила 
изречената мерка од ставот 1 точката 2 од овој член ќе 
биде објавена. Мерката трајно одземање на лиценцата 
може да ја донесе Собранието на Комората на предлог 
на Извршниот одбор. 

За секоја изречена мерка Судот ја известува органи-
зацијата во која е вработен членот на Комората. 

Член 29 
При изрекувањето на мерките, Судот ги зема пред-

вид сите околности кои се од влијание на изборот на 
мерките (отежителни и олеснителни околности), а осо-
бено тежината на повредата и последиците што наста-
нале или можеле да настанат за угледот на лекарската 
професија, условите под кои се сторени, значењето на 
дејноста, како и тоа дали на членот на Комората по-
рано му била изречена мерка, за каква повреда и колку 
време од тогаш изминало. 

Член 30 
Во случај против членот на Комората да се води 

постапка за повеќе повреди, спрема него се изрекува 
единствена мерка. 

IV. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 
Член 31 

Пријава за поведување на постапка до обвинителот 
можат да поднесат: 

1. Претседателот на Комората, претседателот на 
Комисијата за етички и правни прашања, претседате-
лот на Одборот на Комората; 

2. Министерството за здравство; 
3. Македонското лекарско друштво. 
4. Организацијата во која работи лекарот директо-

рот или управникот во јавна здравствена организација 
по претходно мислење на стручниот колегиум, односно 
работодавачот во приватна здравствена организација 
или ординација што врши дејност со личен труд 

5. Јавниот обвинител; и 
6. Оштетениот. 
Тужителот ги обезбедува потребните докази 

Член 32 
По добиваното на пријавата за поведување на по-

стапка, обвинителот е должен па оцени пали постои 

основ за прифаќање на пријавата за повреда на етич-
ките должности и права и дали се обезбедени матери-
јални докази за тоа. 

До колку, обвинителот најде дека постојат основи, 
поднесува обвинение за поведување постапка до Судот. 
Кон барањето ги доставува пријавата, материјалните и 
други докази. 

До колку, обвинителот најде дека не постои основ за 
поднесување обвинение за поведување постапка, тој со 
решение ќе ја отфрли пријавата и за тоа ќе го извести 
подносителот на пријавата. 

Подносителот на пријавата има право на жалба во 
рок од 8 дена од приемот на решението до Извршниот 
одбор. 

Член 33 
Постапката пред Судот се поведува со обвинение 

што го поднесува обвинителот. 
Член 34 

Обвинителот обвинението ќе го поднесе откако ќе 
прибере соодветна дополнителна документација во 
врска со наводите во пријавата, а најдоцна во рок од 3 
месеци по добивањето на пријавата. 

Член 35 
Обвинението се поднесува во толкав број приме-

роци колку што има обвинети и два примероци за Су-
дот. 

Член 36 
Обвинението треба да содржи: назив на Судот, име 

и презиме на обвинетиот, опис на повредата, во поглед 
на начинот времето и местото на извршувањето, до-
кази, причини врз кои се заснова основното сомнение 
дека повредата е сторена, предлог обвинетиот да биде 
огласен за виновен и да му биде изречна мерка. 

Член 37 
Обвинителот го доставува обвинението до Претсе-

дателот на Судот, кој го проследува до надлежниот 
судски совет. 

Член 38 
Обвинителот може да се откаже од поднесеното об-

винение до завршување на претресот. 

V. ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ 

а) Подготвување на претрес 

Член 39 
По приемот на обвинението, претседателот на прво-

степениот совет испитува дали обвинението е допуш-
тено 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 

учесник е веќе поведена, ако е постигнато претходно 
помирување или е правосилно окончана; 

3. Ако извршителот не е член на Комората; 
4. Ако обвинетиот од моментот на извршувањето на 

повредата до окончувањето на постапката, престанал 
да се занимава со здравствена дејност. 

Кога обвинението не содржи податоци кои овозмо-
жуваат по него да се постапува и ако недостатоците во 
обвинението не бидат отстранети во рок од 8 дена од 
доставуваЈБето на барањето, обвинението да се уреди, 
претседателот на советот со решение ќе го отфрли 
обвинението. 

Член 40 
Претседателот на првостепениот совет го доставува 
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Обвинетиот може да му достави на Судот приговор 
на обвинение во рок од 8 дена од денот на доставува-
њето на обвинението. 

Член 41 
Заради потполно разјаснување на работите и заради 

скратување на постапката, првостепениот совет може 
ако најде дека е тоа потребно, да ги повика обвините-
лот и обвинетиот или само еден од нив, во рок кој не 
може да биде подолг од 15 дена, писмено да поднесат до 
Судот одредени објаснувања или дополненија на своите 
писмени поднесоци, како и одредени докази, а обвини-
телот да се изјасни за наводите на поднесениот приго-
вор на обвинението. 

На начинот од претходниот став, првостепениот со-
вет може да постапува и ако обвинетиот во одреден рок 
не поднесе приговор на обвинението. 

Член 42 
Првостепениот совет може да донесе одлука за 

предметот на обвинение и без закажување на претрес, 
ако врз основа на обвинението и приговорот на обвине-
нието најде дека таква одлука може да се донесе. 

Во случаите од претходниот став со одлуката, Судот 
може да ја изрече само мерката „Опомена“. 

б) Претрес 
Член 43 

Претресот се води пред првостепениот совет. 
Претресот го закажува претседателот на советот, 

водејќи сметка на странките да им остане доволно 
време да се подготват, но не помалку од 8 дена. 

Член 44 
Претседателот на Советот го отвара претресот и 

утврдува дали сите повикани се присутни и дали се 
уредно поканети. 

Ако обвинетиот не дојде, а Судот нема докази дека е 
уредно повикан, Советот донесува решение претресот 
да се одложи и се закажува нов претрес. 

Член 45 
Со претресот раководи претседателот на советот. 
Претседателот на Советот најнапред му дава збор на 

обвинителот, а потоа го повикува обвинетиот да ја из-
несе својата одбрана. 

Претседателот на советот дава и одзема збор, поста-
вува прашања, бара објаснувања, ги соопштува одлу-
ките на советот и се грижи за одржување на редот на 
претресот. 

Прашања можат да поставуваат како и да бараат 
појаснувања и членовите на советот. 

Член 46 
Советот ги утврдува фактите врз основа на докази, 

се грижи во текот на претресот да се изнесуваат и 
утврдуваат сите важни факти, го заклучува претресот, 
одлучува за исклучување на јавноста и ги презема сите 
работи од значење за утврдување на одговорноста. 

Ако после одлагањето на претресот советот ја про-
должи расправата во изменет состав, претресот мора да 
почне одново, но исказите на сведоците и вештаците 
можат само да се прочитаат. 

Член 47 
Советот ги утврдува фактите врз основа на изјави на 

странките, исправите, извештаите на вештите лица и 
сослушувањето на сведоците. 

Советот може да изведува и докази кои не се предло-
жени. 

Член 48 
Кога ќе се изведат доказите кои советот ги прифа-

тил и кога ќе се разјаснат сите факти, важни за одлу-

Бр 24-Стр 583 

ката, странките можат да дадат своја оценка за изведе-
ните докази, а потоа претседателот на советот објавува 
дека претресот е завршен. 

Член 49 
Против решенијата со кои се води претресот не е 

дозволена посебна жалба. 
Член 50 

За текот на претресот се води записник, 
Записникот содржи: назив на Судот, шетав на сове-

тот, опишување ма повредата, ден, месец и време на 
претресот, податоци за странките, одбраната и другите 
наводи на странките, констатација за читање на пи-
смени докази, искази шѕа сведоците и вештаците, реше-
нија кој советот ќе ги донесе во текот на претресот и 
други дејствија, кои се 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 менува, 
а прецртаните места мора да останат читливи. 

Записникот го потпишува претседателот на советот, 
обвинителот, обвинетиот и записничарот. 

Член 51 
Ако пред советот е дадена изјава за повлекување на 

обвинението, се донесува решение за запирање на по-
стапката о 

Член 52 
Ако советот најде дека обвинетиот сторил повреда и 

дека за тоа е одговорен, ја утврдува неговата одговор-
ност и му изрекува мерка утврдена со Статусот на Ко-
мората и овој Правилник, 

Член 53 
Ако советот најде дека обвинетиот не сторил по-

вреда, или нема докази дека повредата е сторена, се 
донесува одлука со која го ослободува од обвинението. 

Член 54 
Одлуката се донесува со гласање. 
Одлуката е донесеш, ако за неа се изјасниле мно-

зинството на членови од советот. 
Претседателот на советот гласа последен. 

Член 55 
Во текот на гласањето, советот може да одлучи од-

ново да отвори претрес, ако најде дека некои важни 
факти не се утврдени, односно дека некои потребни 
докази не се изведени. 

Член 56 
За гласањето и одлучувањето се доставува посебен 

записник. 
Записникот од став 1 од овој член го потпишуваат 

претседателот и членовите на советот. 
Записникот се чува во затворен плик. 

Член 57 
Во посложените случаи, советот може да одлучи 

донесувањето на одлуката да ш одложи најмногу за три 
дена. 

Член 58 
Писмено изготвена првостепена одлука содржи 

увод, изрека, образложение и правна поука. 
УБОДОТ содржи назив на Судот, состав на Судот, 

податоци за учесниците, предметот на постапката, ден 
на заклучувањето на претресот и кој бил присутен од 
учесниците, како и ден кога е донесена одлуката. 

Изреката содржи податоци за обвинетиот, опис -
дишозитив на повредата, изречената мерка, одлука за 
ослободување од одговорност за повредата опишана во 
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диспозитивот, како и одлуката за трошоците во постап-
ката. 

Правната поука содржи упатство за правото на 
жалба во рок од 15 дена од приемот на одлуката до 
второстепениот совет. 

VI. ПОСТАПКА ПРЕД ВТОРОСТЕПЕНИОТ 
СОВЕТ 
Член 59 

Против одлуката на првостепениот совет, странките 
во постапката можат да поднесат жалба до второстепе-
ниот совет во рок од 15 дена по приемот на одлуката. 

Жалбата треба да содржи: 
1. Означување на првостепената одлука, 
2. Изјава дали одлуката се напаѓа во целина или 

делумно, 
3. Причини за жалбата, 
4. Потпис на подносителот. 
Жалбата го задржува извршувањето на одлуката. 

Член 60 
Одлуката може да се напаѓа поради: 
- битна повреда на постапката, 
- погрешно и непотполно утврдена фактичка со-

стојба, 
- погрешна примена на материјално право, 
- изречената мерка и 
- донесената одлука за трошоците во постапката. 

Член 61 
Жалбата во потребен број примероци се доставува 

до Судот. 
Неблаговремената и недозволената жалба ја отфрла 

со решение, претседателот на првостепениот совет. 
Жалбата која што не е потпишана или од која што 

не може да се заклучи која одлука се напаѓа, Претседа-
телот на првостепениот совет ја отфрла, ако недостато-
ците не бидат отстранети во рок од 8 дена од доставува-
њето на барањето, жалбата да се дополни. 

Член 62 
Примерок од благовремената и допуштена жалба, 

се доставува на другата странка која може во натамош-
ниот рок од 8 дена да поднесе одговор на жалба. 

Член 63 
За жалбата се одлучува на седница на второстепен 

совет. 
Пред второстепениот совет постапува обвинителот. 
Второстепениот совет, одлучувајќи по жалбата 

може да одлучи и да ги повика обвинетиот и обвините-
лот. 

Член 64 
Советот ја испитува првостепената одлука во грани-

ците на наводите на жалбата, со тоа што по службена 
должност внимава на битните повреди на постапката и 
погрешната примена на материјалното право. 

Член 65 
Советот со одлука ќе ја потврди обжалената одлука, 

ако најде дека е правилна. 
Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука 

и ќе го врати предметот на повторна постапка, ако 
најде дека е сторена битна повреда на постапката или 
ако фактичката состојба е погрешно и непотполно 
утврдена. 

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука 
и ќе го отфрли обвинението, ако најде дека донесува-
њето на одлуката не спаѓа во надлежност на Судот, ако 
за истата повреда према ист учесник, постапката веќе 
правосилно е завршена или ако обвинението е неблаго-
времено. 

Член 66 
Советот со одлуката ќе ја преправи нападнатата од-

лука, ако најде дека фактичката состојба е правилно 
утврдена, но материјалното право или изречената 
мерка не се правилно применети или се погрешно оце-
нети исправите, а нападнатата одлука исклучително се 
заснова на тие докази или дека е пречекорено обвине-
нието. 

Член 67 
Советот не може да донесе одлука на штета на обви-

нетиот во поглед на одговорноста за повредата, ако 
само тој поднел жалба. 

Член 68 
Писмено изработената одлука, односно решение на 

второстепениот совет содржи увод, изрека и образло-
жение. 

Одлуката на второстепениот совет е конечна. 
Член 69 

Првостепениот совет е должен на повторниот пре-
трес да ги изведе и расправи сите спорни прашања, на 
кои укажал второстепениот совет. 

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

Член 70 
Против решението на првостепениот совет, дозво-

лена е жалба во рок од 8 дена по приемот на решени-
ето, ако со овој Правилник не е одредено поинаку. 

Член 71 
За спорови кои се водат пред Судот на име депозит, 

уплатува средства, чија висина ја определува Изврш-
ниот одбор на Комората. 

Со средствата од депозитот се врши компензација на 
трошоците на постапката, според ценовникот за тро-
шоците што го утврдува Извршниот одбор. 

VII. ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 
Член 72 

Трошоците на постапката ги опфаќаат трошоците 
на Судот, учесниците, сведоците, вештаците и толкува-
чот. 

Трошоците на Судот ги сочинуваат надоместоците 
за работа на членовите на првостепениот и второстепе-
ниот совет, како и надоместоците на патните, и днев-
ните трошоци на тие совети. 

Трошоците на учесниците ги сочинуваат патните 
трошоци на обвинетиот, наградата и патните трошоци 
на неговиот бранител, надоместокот на обвинителот, 
односно неговиот заменик и трошоците за извршување 
на одлуките. 

Трошоците на сведоците ги сочинуваат патните тро-
шоци, дневниците и надоместокот на личен доход. 

Член 73 
Трошоците на постапката ги сноси обвинетиот, ако 

е одговорен за сторената повреда. 
Ако обвинението е отфрлено или постапката е за-

прена или обвинетиот е ослободен од обвинението, 
трошоците на постапката ги сноси Комората, ако по-
стапката е водена по обвинителот, односно неговиот 
заменик. 

Во случаите од став 2 од овој член, Судот може 
според околностите на случајот, а особено ако обвине-
тиот дал повод или придонел за покренување на постап-
ката, да одлучи трошоците во постапката во целост или 
делумно да ги сноси обвинетиот. 

Независно од исходот на постапката, секоја странка 
ги сноси трошоците на постапката кои ги предизвикал 
по своја вина. 
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VIII. ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

Член 74 
Повторувањето на постапката може да се побара 

ако по правосилната одлука 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 пак мерката би 
била поблага. 

Член 75 
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 
пак само во точките заради кои постапката се повто-
рува. 

Против одлуката по предлогот за повторување на 
постапката е допуштена жалба до второстепениот со-
вет. 

IX. ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ 

Член 76 
Мерката „Опомена“ се извршува со доставување на 

одлуката на обвинетиот. 
Член 77 

Мерката „Јавна опомена“ се извршува со објавува-
њето на одлуката. 

Советот може да одлучи во изреката ш одлуката, 
мерката јавна опомена да се објави во дневни весници и 
други јавни гласила, ако повредата е од потешка при-
рода или е извршена на пошироко подрачје. 

Член 78 
Мерките времено одземање на лиценцата, условно 

одземано на лиценцата и трајно одземање на лиценцата 
се извршуваат со доставување на Одлуката до Мини-
стерството за здравство и на организацијата во која 
членот на Комората е вработен. 

X. ЗАСТАРЕНОСТ НА ПОВЕДУВАЊЕТО НА ПО-
СТАПКАТА ПРИ ИЗВРШУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ 

Член 79 
Постапката за повреда не може да се поведе, ако 

изминало повеќе од една година од дознавањето за по-
вредата, ниту по протекот на 2 години од денот на 
сторувањето на повредата. 

Член 80 
Извршувањето на изречената мерка за повреда за-

старува, ако измине една година од конечноста на одлу-
ката со која е изречена. 

XI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ БРИШЕЊЕ НА МЕРКИТЕ 
Член 81 

Евиденцијата на мерките за повреда ја водат Судот 
врз основа на конечни, односно правосилни одлуки. 

Во евиденцијата се внесува името на обвинетиот, 
организацијата во која работи, видот на повредата, 
изречената мерка, и датум на конечноста, односно пра-
восилноста на одлуката. 

Член 82 
Мерката опомена се брише од евиденцијата по исте-

кот на рокот од една година, а мерките јавна опомена, 
условно одземање лиценца и времено одземање ли-
ценца во рок од две години од конечноста, односно 
правосилноста на одлуката ако обвинетиот до тогаш не 
стори нова повреда. 

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Овој правилник влегува во сила од денот на донесу-

вањето. 
Бр. 1401-161 

20 мај 1993 година Лекарска комора на Македонка, 
Скопје Претседател, 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
спор за право на сопственост по тужбата на тужителот 
Рамаданов Р ахим од Скопје ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 
16, против тужениот Хусеинов Хусеин, сега со непоз-
нато место на живеење, Вредност на спорот неопреде-
лена. 

За привремен застапник на тужениот му е назначен 
адвокат Јово Велјановски од Скопје, истиот ќе го заста-
пува тужениот или неговиот полномошник не ќе с_ 
појави пред судот, односно додека органот за старател 
ство не ќе го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XII.П.бр 
4518/92-1. (177) 

Пред Општинскиот суд Скопје 1-Скопје се води по-
стапка за утврдување право на сопственост на идеален 
дел од куќа и право на трајно користење на идеален дел 
од земјата од тужителот Милами Лачи од Скопје про-
тив тужените Јаја Магбула, Мустафа Накија, Реџепов 
Мустаф и Реџепов Шабедин, со непозната адреса во 
странство. Се повикуваат тужените да се јават во рок 
од 15 дена од објавување на огласот во Службен весник 
на РМ. По истекот на овој рок судот ќе им постави 
привремен старател кој ќе ги застапува нивните инте-
реси до правосилното окончување на постапката, 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, 1У.П.бр. 649/ 
95. (779) 

Општинскиот суд Скопје 1-Скопје постави привре-
мен застапник на тужената Миновска Димче Ефталија 
со непознато престојувалише бидејќи пред овој суд е 
поведена постапка по тужбата на тужителот Лазовски 
Драги од Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 5-б, пора-
нешно „121" бр. 13, за утврдување на право на сопстве-
ност по основ на купопродажба и одршка. 

За привремен застапник на тужената и е поставен 
адв. од Скопје Васил Ковачевски, ул. „Ѓорѓи Сугаре" 
бр. 8/1-15, кој ќе ги штити правата и интересите на 
тужената, се додека таа или нејзин полномошник не се 
појават пред овој суд, односно додека Меѓуопштин-
скиот центар за социјални работи на општините на град 
Скопје не го извести судот дека е поставен старател на 
тужената. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XIX.П.бр. 
1136/95. (198) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје е поведен 
спор по тужбата на тужителот Трајко Кикерковски од 
Скопје против тужениот Лукиќ Веселин од Скопје, бу-
левар „Јане Сандански“ бр. 106/25, сега со непозната 
адреса, за исполнување на договор и признавање право 
на сопственост. 
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Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му определи привремен застапник кој во оваа 
постапка ќе ги штити неговите интереси до правосил-
ното завршување на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, УИ.П.бр. 
2779/94. (199) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен гра-
ѓански спор по тужбата на тужителот Мехмети Фета од 
Гостивар против тужениот Таири Зеќир од Гостивар, 
сега со непозната адреса во Германка, за надомест на 
штета. Вредност 280 германски марки. 

На тужениот Таири Зекир од Гостивар му се поста-
вува за привремен застапник Хајдари Шефајет од с. 
Чајле, дипломиран правник, кој ќе го застапува туже-
ниот се додека тој или негов полномошник односно 
застапник не се појават пред судот, односно се додека 
Органот за старателство не му назначи старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1095/94. 
_ _ _ _ _ (202) 

Општинскиот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 
ст. 2 т.4 од ЗПП на тужениот Ислами Шабан од с. 
Врапчиште сега со непозната адреса на живеење, во 
спорот за утврдувана и исполнување на договор за ку-
попродажба по тужбата на тужитслите Јанакиевски 
Јордан и др. од с. Галате му постави привремен стара-
тел р тоа лицето Ислами Беќир од с. Врапчиште кој ќе 
го застапува во постапката се додека истиот или него-
виот полномошник не се појави пред судот, односно 
додека Органот за старателство не го извести судот 
дека му назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 36/95. (176) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за сопственост и владение по тужбата на тужи-
тели^ Шабани Мунип, Шабани Невзат, Шабани Резак, 
Шабани Фекри и Шабани Абдулвахит сите од с.Д. Ба-
њица застапувал од пол. Чедевски Марин адвокат од 
Гостивар против тужените Ука Лифет од Гостивар ул. 
,,И. Парапунов" бр. 8, Ука Ќани, Ука Исмаил и Ука 
Јакуп сите од Гостивар со непозната адреса во Швајца-
рија. Вредност на спорот 200,00 денари. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса во Швајца-
рија за нивни привремен застапник е назначен Фазлиу 
Имер стручен соработник во Општинскиот суд Гости-
вар, кој ќе ги застапува тужените се додека не се поја-
ват пред судот односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека им поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 779/93. (197) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е граѓан-
ска постапка за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Хамити Дестан од с. Дебреше-гостиварско против 
тужената Хнатјук Ангелина од Република Хрватска со 
непозната адреса. За привремен застапник на тужената 
е назначен Имер Фазлиу стручен соработник при Опш-
тинскиот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува во постап-
ката се додека истата не се појави пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 188/95. (182) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за сопственост по право на наследство 
по тужбата на тужителот Рустеми Рустем од с. Сено-
косе застапував од пол. Исмаили Рихан адвокат од Го-
стивар против тужените Џабири Емуш застапував од 
пол. Мустафаи Енвер адвокат од Тетово, Салии Неџ-
мије од с. Добридол и Џабири Назиф од с. Сенокосе 
сега јф наоѓа во Сараево - Босна и Херцеговина. 

За привремен застапник е назначен Фазлиу Имер 
стручен соработник во Општинскиот суд Гостивар кој 
ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред 
судот односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 209/95. (183) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е граѓан-
ска постапка за сопственоста по основ на одржувачка 
по тужбата на Рафајловски Василије од с. Зубовце Го-
стиварско подадена против тужените Колева Василка, 
Рафаилова Агнија, Ана, Кирил, Глигорова Вања, Ива-
нова Анета, Лидија, Божидар и Сотирова Ратка сите од 
НР Бугарија со непозната адреса. Вредност на спорот 
10.000 денари. 

За привремен застапник на тужените за целиот тек 
на постапката е назначен Имер Фазлиу, стручен сора-
ботник при Општинскиот суд Гостивар. 

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените 
во постапката се додека тужените или нивниот полно-
мошник не ќе се појави пред судот односно додека орга-
нот за! старателство не ќе го извести судот дека назна-
чил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 267/95. 
(195) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Се повикува лицето Ајрије ЈБатифи, мом. Јусуфи, 
од с. Отља, Куманово, а сега со непозната адреса, да се 
јави во Општинскиот суд, Куманово во рок од 30 дена. 
Во спротивно, доколку не се јави, на истата во овој 
предмет за развод на брак ќе ќ биде поставен привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 42/94. (200) 

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е по-
стапка по тужбата на тужителот Велији Мусли од с. 
Појане, сега со место на живеење во Куманово на ул. 
„Васка Петковска“ 38, против тужениот Ацевски 
Санде од Куманово, за исполнување на договор за купо-
продажба. Бидејќи за тужениот Ацевски Санде од Ку-
маново вратена е покана со констатација дека не по-
стои такво лице на таа адреса, по барање на судот од 
УВР Куманово добиено е известие дека лицето Ацев-
ски Санде се отселил од поучената адреса, ул. „Васка 
Петковска“ бр. 38 од Куманово, пред повеќе години и 
сега живеел во Скопје во н. Ченто на непозната улица и 
број. Се повикува тужениот Ацевски Санде од Скопје 
да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во „Служебн весник на Македонија“ пред Општин-
скиот суд во Куманово или да постави свој полномош-
ник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, на тужениот Ацевски Санде за 
привремен застапник ќе му биде поставена Јадранка 
Јовановска стручен соработник во овој суд, која ќе го 
застапува тужениот се до правосилното окончување на 
овој спор, односно се додека, тој или, негов полномош-
ник не се јават преде судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, УИ.П.бр. 634/95. 
(201) 

Пред Општинскиот суд во Куманово е заведена вон-
парнична постапка за физичка делба по предлогот на 
предлагачката Јадранка Јовановска од Куманово, про-
тив противниците Спасовски Александар од Куманово, 
Ѓукиќ Даница од Париз, Доневски Александар, Донев-
ска Снежана и Доневски Методија од Ниш и Паковска 
Славка од Крива Паланка. 

Бидејќи противничката Ѓукиќ Даница од Париз се 
наоѓа на привремена работа во Франција чија адреса е 
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непозната и противниците Доневски Александар, До-
невска Снежана и Доневски Методија сите од Ниш се со 
непозната адреса од страна на судот на наведените про-
тивници им се поставува привремен застапник од редот 
на судските стручни соработници при Општинскиот суд 
Куманово и тоа Аница Аргировска стручен соработник 
кој ќе ги застапува противниците до окончувањето на 
постапката или до појавување на противниците пред 
судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, Шие бр. 67/94. 
(186) 

Пред Општинскиот суд Куманово поведена е по-
стапка за издршка на дете со непозната адреса во Ка-
нада по тужбата на тужителот Додевски Роберт од Ку-
маново против тужената Додевска мом. Спасиќ Гор-
дана од Куманово ул. „Иван Цанкар“ бр. 9. Се пови-
кува тужената Гордана да се јави во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
пред Општинскиот суд Куманово и или да постави свој 
полномошник кој ќе ја застапува во спорот. 

Во спротивно, по истекот на рокот на тужената при-
времен застапник ќе и биде поставена Јадранка Јова-
новска стручен соработник во овој суд кој ќе ја заста-
пува се до правосилното окончување на спорот односно 
се додека таа или нејзин полномошник не се јават пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Куманово, У1.П.бр. 964/95. 

Пред Општинскиот суд во Куманово се води по-
стапка за утврдување обим на оставина по тужбата на 
тужителот Асани Рецеп, Асани Мевљан и Асани Ир-
фан од Куманово, против тужените: Аслани Беџет и 
Аслани Фејзи, со непозната адреса а чија последна 
адреса порано во Куманово на ул. „Црнотравска бр. бб. 
Вредност 100 денари. 

Се повикуваат тужените Арслани Беџет и Аслани 
Фејзи да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, 
да се јават во судот или достават свој полномошник, 
или било кое друго лице да јави во судот ако му е 
позната адреса на тужените. Доколку во овој рок не се 
јави, тогаш судот ќе им постави привремен застапник 
од редот на судските стручни соработници. 

Од Општинскиот суд во Куманово, У.П.бр. 830/95. 
(185) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Општинскиот суд во Т. Велес во вонпарничниот 
предмет ВПП 207/94 заведен со предлог на предлага-
чите Димче Јанев и др. од Т. Велес, против противни-
ците Љушков Алексо, Ангел Стојанов, Боро Данов и 
Димитар Солев сите од Т. Велес и Златко Василковски 
од САД, Петре Николов од Швајцарија и Александар 
Крстевски од Германка за преправка на рамен кров. За 
привремен застапник на противниците Александар 
Крстевски сега со непознато место на живеела во гер-
манија, Петре Николов сега со непозната адреса за 
живеење во Швајцарија и Златко Василковски со не-
познато место за живеење во САД го одреди Сашко 
Лазаров стручен соработник во Општинскиот суд Т. 
Велес. 

Привремениот застапник Сашко Лазаров ги има 
сите права и должности на законски застапник по спо-
менатиот предмет се додека противниците Александар 
Крстевски, Петре Николов и Златко Басмаковски или 
нивни полномошници не се појават пред судот односно 
додека Органот за старателство не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Т. Велес, ВПИ 207/94. (178) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Се повикува лицето Наум Влатка од с. Перово со 
последно место на живеење во с. Перово како и секој 
друг што знае за него или за неговиот живот да се јави 
во Општинскиот суд во Ресен во рок од три месеци од 
денот на објавувањето на огласот во „Служблен весник 
на РМ“. Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по 
постапката што следува. -

Од Општинскиот суд во ресен, ВПИ бр. 13/95. (184) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за долг по тужбата на тужителот „Еуропа - Турс“ од 
Гостивар против тужениот Беќир Муниши од Тетово, а 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување., 

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку 
ЦСР - Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 445/95. (203) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Имер Му-
стафа Селими од с. Г. Речица, против тужената Имери 
Хава од с. Д. Лешница, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужената да се јави во судот да достави 
адреса или да огласи полномошник кој ќе ја застапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно судот, по истекот на 30 дена судот 
преку ЦСР - Тетово ќе и постави приремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 205/95. (189) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Есати Исен 
од с. Ршовце, против тужената Халима Јавила Дневни 
од СР Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во судот да достави адреса 
или да огласи полномошник кој ќе ја застапува во оваа 
постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, судот преку ЦСР - Тетово ќе и по-
стави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 515/95. (190) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Несими 
Хаџер од с. Слатино - Тетово против тужениот Несими 
Насуф од с. Слатино - Тетово, а сега со непозната 
адреса во Германија. Вредност на спорот 1.000 денари. 

Се повикува тужениот Несими Насуф да се јави во 
рок од 30 од деност на објавувањето во судот, или да 
одреди полномошник. По истекот на овој рок на истиот 
ќе му биде поставен привремен старател преку Цента-
рот за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово П. бр. 593/95. (191) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
долг по тужбата на тужителот Драган Карев од Тетово 
против тужениот Ислами Дурак од с. М. Речица ул. 
„167" бр. 32 сега со непозната адреса во странство. 
Вредноста на спорот 29.000 денари. 

Се поканува тужениот Ислами Шукри Дурак од с. 
М. Речица ул. „167" бр. 32 кој се наоѓа во странство со 
непозната адреса да се јави во рок од 30 дена да ја 
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достави неговата сегашна адреса на расправата или 
пак, постави свој полномошник. 

Во спротивно, по истекот на овој рок судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 406/95 (192) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
смеќавање на владение по тужбата на тужителот 
Арифи Шефик од с. Шипковица, против тужениот 
Идризи Абдулаки од Тетово сега со непозната адреса 
во Австралија. 

Се поканува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
пред овој суд, да ја достави неговата сегашна адреса 
или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, по 
истекот на овој рок судот на истиот ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1446/94. (193) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Азиме Алили од с. Стримница 
против тужениот Агим Алили со непозната адреса во 
Германија. 

Се повикува тужениот Агим Алили сега со непоз-
ната адреса во странство да се јави пред овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок 
постави свој застапник во земјата. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен за-
стапник преку Центарот за социјални работи Тетово, 
кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончувахве на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 597/95. (194) 

Пред Општинскиот суд во Тетово по тужбата на 
Исаевски Бранко и Исаевска Љуба двајцата од Тетово 
ул. „Прилепска“ бр. 9, се води постапка за сопственост 
против тужениот Благоја Србиновски од Тетово, а сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да огласи полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
ЦСР - Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 695/95. (181) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Весела Степановиќ од Тетово 
ул. „Б. Кидрич" бр. 56, против тужениот Љубисав Сте-
пановиќ со непозната адреса во СР Југославија. 

Се повикува тужениот Љубисав Степановиќ да се 
јави пред овој суд во рок од 30 дена или во истиот рок 
овласти полномошник во земјата. Во спротивно, овој 
суд ќе му постави привремен застапник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 447/95. (188) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Сулејман 
Љатифи од с Жеровјане, против тужената Сулејмани 
родена Чантиќ Ѓемила сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужената да се јави во судот да достави 
адреса или да огласи полномошник кој ќе ја застапува 
во оваа постапка до нејзиното о кон чувана. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена, ЦСР - Тетово 
ќе и постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 631/95. (180) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за односи со странство на РМ огла-
сува дека со Решението бр. 18-2904/2-94 од 5.04.1994 
година го запиша во регистарот на претставништвата 
на странски лица на РМ, под реден број 292, отвора-
њето на претставништвото на странското правно лице 
„ЈОРДАН ЧИПЕВ - АНОС" од Ќустендил, Р Буга-
рија, со следните податоци, 

1. Претставништво на странското лице со седиште 
во Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Репу-
блика Македонија 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за увоз и извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Р Македонија, 
како и на склучување на договори за долгорочна произ-
водствена кооперација, деловно техничка соработка и 
странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Миодраг Трајковски од Крива Па-
ланка, Република Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, прет-
ставништвото може да отпочне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. 
(755) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1371/94 од 6.Ш.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „ШАПКО КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. ,Лазар Поп Трај-
ков“ бр. 18-2/6. 

За стечаен судија е одреден Стеван Петначевски, судија при овој 
суд-

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 
„Пролетерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Служебен весник на Република Македонка“ до стечајниот совет со 
првава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 19 IV. 1995 година во 9,30 часот соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1221/94 од 11.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „БИЛ СИМКА“ од Скопје, ул. „20 Октомври“ бр. 28. 

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митевски од Скопје ул. „Јане 

Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Служебеи весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 25^.1995 година во 10,50 часот соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1729/94 од 3 IV. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ К?ИНЕ Р' од Скопје, ул. „Титова Ужичка“ 
бр 10. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје бул. 

„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Служебен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. 

Се задолжуваат должниците^ ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
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побарувања се закажува на ден 24. УЛ995 година во 8,15 часот соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. к/оо) 

Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 332/94 од П.IV. 1995 
година за стечаен управител кај должникот ОТП „Охридска трговија44 

Охрид во стечај го определи Дане Попоски дипл. ецц од Охрид, ул. 
„Булевар на Револуција'4 бр. 1/6. (722) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1009/94 
од 27.11.1995 година над ПТТ „Гамли Порт44 Битола отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (723) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. бр. 1071/94 и 126/95 
прота? должникот ППТПУ „ХИГХ В АТЕ Р“ Битола но не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (724) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 80/95 од 
П.IV. 1995 година према должникот ГГГУП „АЛКО44 с. Ботун, Охрид, 
отвори стечајна постапка. За стечаен управител е определен Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд Битола, а за стечаен управи-
тел Драги Раумич, дипл. ецц од Охрид. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 20,00 
денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во 
истиот рок да па измират своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувања ќе се одржи на 22.V. 1995 
г. во 12,30 часот во Окружниот стопански суд Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 11.IV. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (725) 

Окружниот стопански суд во Битола ги презакажува за 28.IV. 1995 
г. рочиштето за испитување на побарувањата према Фабрика и рудници 
„Партизан44 Прилеп во 8 часот и рочиштето за изјаснување и гласање за 
програмата на финансиската и сопственичката трансформација над 
„Живинопром" Охрид во 10 часот во соба бр. 5. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (726) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 148/95 од 
27.11.1995 година над ПП „МИРОЛЕФТ“ Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (727) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 97/95 од 
27.11.1995 година над ПО „Оптекал Комерц44 Битола отвори стечајна 
постапка но не ја споведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (728) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 55/95 од 
27.11.1995 година над ГОГ „Адрије Инженеринг1 отвори стечајна по-
стапка но не ја споведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (729) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 94/95 од 
27 Л . 1995 година над ПП „Мар Мит Пром“ Битола отвори стечајна 
постапка во не ја споведе к ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (730) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението От. бр. 76/95 од 
27.11.1995 година над ПП „Интер Мак44 Охрид, отвори стечајна по-
стапка но не ја споведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (731) 

Се отвора стечајна постапка со решението Ст. бр. 81/95 против 
должникот 1УП „ЏЕК КОМЕРЦ44 Охрид, но не се спроведе и ја за-
клучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (732) 

Се отвора стечајна постапка со решенијата бр. ст. 373/93, 23/94, 576/ 
94, 34/95 и 219/95 против должникот ПП „АЛБАТРОС44 Ветела, но не 
се спроведува, стечајната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (733) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 117/95 против должни-
кот ГШ „КУКУШ Г1РОМ" Демир Хисар, но не се спроведува, стечај-
ната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (734) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 39/95 против должни-
кот П П „НОРТ44 Битола но не се спроведува, стечајната постапка се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (735) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 54/95 против должни-
кот ПП „СТЕКОШПЕД44 Прилеп, но не се спроведува, стечајната по-
стапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (736) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 174/95 над должникот 
ПП ,,РИГА КОМЕРЦ44 Прилеп, но ќе се спроведува, стечајната по-
стапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (737) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 699/95 против должни-
кот ПП „РОНАЛД“ Битола но не се спроведува, стечајната постапка се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (738) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 177/95 против должни-
кот ПП „ТЕРАКОТ“ Прилеп но не се спроведува, стечајната постапка 
се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (739) 

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 1110/94 против долж-
никот ПП „ОВЕЗ КОМЕРЦ44 Прилеп, но не се спроведува, стечајната 
постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (740) 

Л И К В Н Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 114/95 од 
18.IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„ВАНЕТИ44 експорт-импорт - Скопје, ул. „Разловачко востание44 бр. 
13/38. 

За лнквидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ44 до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 25.V. 1995 година во 
11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (709) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 102/95 од 13.1У.1995 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за деловни и консалтинг услуги и трговија 
„АТРАКТИВ“ Д.О. експорт-импорт од Скопје, ул. „Хелсннки" бр. 29. 

. За ликвидационеи управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков44 бр. 9, тел. 234-487. Се повикуваат дове-
рителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побару-
вања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ44 до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за 
испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидаци-
ониот должник за ден 26. V. 1995 година во 8,00 часот во соба број 154 на 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (710) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл.бр. 14/95 од 
16.ПЛ995 година над ТП „Иднина44 Експорт Прилеп отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (714) 

Се отвора ликвидациона постапка со решение Л.бр. 27/95 против 
должникот ГИ! „ВЕРГИНА КОМЕРЦ44 Битола, но не се спроведува, и 
се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (715) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 127/94, 
од 24.11.1995 година над СЗ „Домекс“ с. Октиси, Струга отвори ликви-
дациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд го Битола. (716) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 38/95, од 
13.01Л995 годиш над ГО! „Тажни44 Битола отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (717) 

Се отвора ликвидациона постапка со решение Л.бр. 15/95 против 
должникот ТУУП „СМИЛКОМ44 Струга, но не се спроведе и ја за-
клучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (718) 

Се отвора ликвидациона постапка ш решение Л.бр. 33/95 против 
должникот ПП „БАЗАМА ПРОМ44 Прилеп, но не се спроведува а се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, (719) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 11/95 од 
27.11.1995 година над СЗ „ФЕРТ44 Прилеп отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (720) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 5/95 од 
24.11.1995 година над ПП „ЗИМП Промет44 Прилеп отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (721) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ број 38/93), и на основа на 
одлуката за преземање на дејствија за спроведување на 
Законот за трансформација на Акционерското друш-
тво „Адонекс" од Скопје, Управниот одбор на А.Д. 
„Адонекс" од Скопје објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ СЛЕДБЕНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД А.Д. „АДО-

НЕКС" ОД СКОПЈЕ 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават своите побарувања од Акционер-
ското друштво „Адонекс" од Скопје согласно член 33 и 
34 од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

2. Побарувањата да се достават на образец пропи-
шан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за 
трансформацијата на претпријатијата со општествен 
капитал, односно согласно Правилникот за формата и 
содржината на образецот за барањето за заштита на 
правата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на РМ“ број 3/94) и да се достават до Акционерското 
друштво „Адонекс" Скопје и до Агенцијата за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седшитето на Акционерското друштво „Адо-
вска“ Скопје е на улица „Беласица“ број 6, Скопје. 

4. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

, (757) 

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Акционер-
ското друштво во мешовита сопственост за производ-
ство на пиво и безалкохолни пијалаци - Битола, со-
гласно Планот за начинот, редоследот на постапките, 
роковите и носителите на активностите за спроведу-
вање на активностите за доприватизација на акционер-
ското друштво за производство на пиво и безалкохолни 
пијалаци - Битола, Управниот одбор на друштвото об-
јавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИ-

ЕТО 
1. Барање можат да поднесат поранешните сопстве-

ници и нивните правни наследници кои се државјани на 
Република Македонија. 

2. Барањето за побарување поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници можат да го подне-
сат во рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. 

3. Барањето за побарување на поранешните соп-
ственици и нивните правни наследници треба да го под-
несат на образецот што го утврди Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

4. Барањето за побарување на поранешните соп-
ственици и нивните правни наследници истовремено се 
доставуваат до претпријатието и Агенцијата. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/95), ТПОС „Ангропромет" - Ва-
ландово објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШИТЕ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. ТПОС „Ангропромет" - Валандово ги повикува 

поранешните сопственици и нивните наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 
своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
ТПОС „Ангропромет" - Валандово на ул. „Маршал 
Тито“ бр. 50, Валандово и еден примерок до Агенцијата 
на Република Македонија за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Врз основа на чл. 33 и чл. 34 од Законот за транс-
формација на Претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ 
Гостивар, ул. „Беличица“ бб, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ Гостивар, ул. „Беличица“ 

бб, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на Претпријатијата со 
општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои едниот од агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на Претпријати-
јата со општествен капитал, а другиот до: ОП „ГОРНИ 
ПОЛОГ“ Гостивар, ул. „Беличица“ бб. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС 
„ТРАНШПЕД МАКЕДОНИЈА - Товарен сообраќај“ 
Струмица 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 19.04.1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Климент Охрид-
ски“ бр. 105 во време од 14 до 15 часот. 

(758) 



5 мај 1995 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ИСХРА-
НА“ - Радовиш 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 12.04.1995 
година, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
прфата ср општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во, деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ б.б. 
- Радовиш во време од 13 до 15 часот. 

(761) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ТП „Проле-
тер“ - Неготино I 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 5.04.1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ ББ 
во време од 07 до 12 часот. 

(756) 

Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец април 1995 година, која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 8.600 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец април 1995 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Бр. 24 - Стр. 591 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



Стр. 592-Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 мај 1995 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 7.649 

0701 Трговија на мало 4.517 

0702 Трговија на големо 7.282 

0703 Надворешна трговија 9.558 

0801 Угостителство 4.460 

0802 , Туристичко посредување 5.171 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.000 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4.635 

1001 Уредување на населби и простори 6.326 

1003 Комунална дејност 5.656 

1101 Банкарство 9.266 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.284 

1103 Услуги во областа на прометот 10.695 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.355 

1105 Геолошки истражувања 5.947 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 5.142 

1109 Деловни услуги 7.168 

1201 Образование 5.922 

1202 Научно истражувачка дејност 6.402 

1203 Култура, уметност и информации 6.073 

1204 Физичка култура и спорт 5.366 

1301 Здравствена заштита 6.273 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 4.891 

1401 Органи на отитествено-политички 
заедници 6.202 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.622 

1403 Здруженија 8.673 

1404 Општествено-политички организации 7.455 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ АПРИЛ 1995 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија во периодот јануари-април 1995 го-
дина во однос на просечните цени на мало во 1994 
година, изнесува 16,4%. 

По овластување на 
директорот, 

Вера Белковска; с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
566. Одлука за изменување на Одлуката за ви-

сината и начинот на плаќање надоместок 
за покривање на трошоците за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбе-
ните производи во надворешно-трговскиот 
промет 553 

567. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на бензинска пумпа со придружни 
објекти покрај магистралниот пат М-2, 
делница Куманово - Руши де, стационажа 
на км. 15.000 лево, на подрачјето на општи-
ната Куманово 553 

568 Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина. . . . . 553 

569 Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 554 

570. Финансиска програма за пошумување на 
годините во 1995 година 555 

571. Одлука за доделување на наградата „Гоце 
Делчев“ за 1995 година за особено значајни 
остварувања од интерес за Републиката во 
областа на науката 555 

572. Упатство за начинот на остварувањето на 
правото на користење на средства за пот-
тикнување на развојот на земјоделството 
во 1995 година 556 

573. Решение на Републичката геодетска 
управа . 556 

574. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 123/94 од 5 април 1995 година 556 

575. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 272/93 од 1 март 1995 година 557 

576. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 75/95 од 12 април 1995 година 558 

577. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 64/94 од 29 март 1995 година 559 

578. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 159/94 од 19 април 1995 година 559 

579. Одлука за издавање обврзници за санација 
и реконструирани на Стопанска банка АД 
Скопје 559 

580. Одлука за издавање обврзници за надоме-
стување на селективните кредити на На-
родната банка на Република Македонија 
кај Стопанска банка а.д. Скопје 562 
Објава за запишување во Регистарот на до-
работувачи на семенски материјал 562 

Лекарска комора на Македонија 
17. Статут на Лекарската комора на Македо-

нија 562 
18. Кодекс на медицинската деонтологија . . . . 568 
19. Правилник за начинот и постапката за из-

давање и одземање на лиценцата за работа. 576 
20. Правилник за континуирана едукација. . . . 578 
21. Правилник за организација, постапка и ра-

бота на Судот на честа при Лекарската ко-
мора на Македонија 580 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец 
април 1995 година 591 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на дано-
ците и придонесите од плата за месец 
април 1995 година 591 
Објава за порастот на цените на мало во 
Република Македонија за месец април 1995 
година 592 
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