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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1163.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство и услуги
КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште
во Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр. 602/3 со површина од
7.906 м2 и дел од КП бр.602/5 со површина од 5.690 m2
односно со вкупна површина од 13.596 м 2, согласно
Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик и Геодетскиот извештај од геодетските работи за нумерички податоци
бр. 08-667/5 од 18.11.2016 година, во сопственост на
Република Македонија, коешто претставува градежно
земјиште според Извод од Урбанистичкиот план бр. 17,
КО Бунарџик, општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Република Македонија, бр. 08-1601/2 од 17.11.2016 година,
врз основа на Урбанистичкиот план за ТИРЗ Скопје 1,
бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија од страна на Комисијата при Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија, бр. 168774/3 од 1.9.2008 година (во понатамошниот текст:
(„Градежно земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 35 години, сметано од датумот на склучувањето
на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- во текот на првите пет години 0,1 Евро по метар
квадратен на годишно ниво, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно
1,359 евра за една година, определено како фиксен износ.
- по истекот на првите пет години, од датумот кога
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиштe закупнината за градежното земјиште, се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на
кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годиш-
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но за метар квадратен, приспособено за официјалната
стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, под услов таа да не се зголеми за повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната
стапка на пораст, односно нема да биде повисока од
0,115 евра годишно за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од датумот на склучувањето на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште,
закупопримачот доставува доказ за реализирано плаќање на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија во износ од 6,798 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на
Република Македонија на денот на уплата, како закупнина за првите пет години, за што закупопримачот е
претходно известен од страна на закуподавачот.
По истекот на првите пет години, закупнината за
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на
Буџетот на Република Македонија, за што закупопримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-2278/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1164.
Врз основа на член 69 алинеја 5 од Законот за
здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11,
148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН НАДЗОР ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИСУСТВО НА ЦИСТОЛИКИТЕ НЕМАТОДИ GLOBODERA PALLIDA (STONE)
BEHRENS И GLOBODERA ROSTOCHIENSIS
(WOLLENWEBER) BEHRENS КАЈ КОМПИРОТ И
РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ НИВНИ ДОМАЌИНИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВНАТА РАСПРОСТРАНЕТОСТ,
МЕРКИТЕ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО СЛУЧАЈ НА НИВНА ПОЈАВА, КАКО И ПОСТАПКИТЕ
ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ (*)
Член 1
Со оваа наредба се определува спроведувањето на
посебен надзор за утврдување на присуство на цистоликите нематоди Globodera pallida (Stone) Behrens и
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens кај ком

Со оваа наредба се врши усогласување со одредбите на
Директивата на Советот бр.2007/33/ЕЕЗ од 11 јуни 2007 година за
контрола на цистолики нематоди кај компирот Globodera Pallida
(Stone) Behrens (европски популации) и Globodera Rostochiensis
(Wollenweber) Behrens (европски популации) со CELEX бр.
32007L0033.
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пирот и растенијата кои се нивни домаќини, одредувањето на нивната распространетост, мерките кои треба
да се преземат во случај на нивна појава, со цел да се
спречи нивното ширење, воспоставувањето на контрола во подрачјата, како и постапките за лабораториски
анализи.
Член 2
Oдделни поими употребени во оваа наредба го имаат следното значење:
а) „Службен“ или „службено“ подразбира воспоставено, одобрено или спроведено од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државна фитосанитарна лабораторија, од Државниот инспекторат за
земјоделство, од правните лица со јавни овластувања
и/или од давателите на јавни услуги, во согласност со
член 4 став 2 од Законот за здравјето на растенијата (во
понатамошниот текст: Закон);
б) „Отпорна сорта на компир“ е сорта со чие одгледување значително се спречува развојот на одредена
популација на компировите цистолики нематоди;
в) „Истражување“ е методска постапка при која се
користат методи со кои се утврдува присуството на
цистоликите нематоди компирот на одредено поле;
г) „Посебен надзор“ е методска постапка во текот
на определен временски период, која опфаќа вршење
на визуелен здравствен преглед и земање на примерок
за лабораториска анализа од страна на фитосанитарните инпектори во случаи на сомневање дека има присуство на компирови цистолики нематоди, а со цел утврдување на нивната распространетост на територијата
на Република Македонија.
(д) „Поле“ е производна земјоделска површина во
рамките на дадено место на производство, кое има јасно дефинирани природни односно вештачки граници,
на кое се одгледува, складира или пак се планира одгледување односно складирање на компир и растенијата од Прилог 1, кој е составен дел на оваа наредба.
(ѓ) „Службено документирано“ претставува изработен записник врз основа на извршен визуелен здравствен преглед на растенијата и по потреба земен примерок од страна на фитосанитарниот инспектор согласно Правилникот за временски периоди и начинот на
вршење на фитосанитарна инспекција на растенија,
растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листa V дел А секција 1 и Листa V дел А
секција 2 (*¹), како и изработен извештај од добиениот
наод за извршената лабораториска анализа од страна
на Државната фитосанитарна лабораторија или друга
овластена лабораторија.
(е) „Регулирано подрачје“ е подрачје во кое растенијата и растителните производи подлежат на спроведување на фитосанитарни мерки или постапки, со цел
да се спречи внесување и/или ширење на цистоликите
нематоди на компирот и нивни растенија домаќини, како и да се ограничи нивното економско влијание во тоа
подрачје.
(ж) „Службени мерки“ се мерки кои имаат за цел да
се спречи појавата на цистоликите нематоди на компирот и нивните растенија домаќини, преку вршење на
дезинфекција на растенијата, механичко чистење на
кртолите и повеќекратно земање на примероци од полето заради вршење на лабораториска анализа.
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Член 3
(1) Посебниот надзор се спроведува од страна на
фитосанитарен инспектор за да се утврди дали има
присуство на компирови цистолики нематоди на полето на кое ќе се садат или одгледуваат растенијата од
Прилог 1 на оваа наредба, наменети за производство на
саден материјал или компир наменет за производство
на семенски компир.
(2) Посебниот надзор од ставот (1) на овој член се
спроведува во период по прибирање на реколтата од
последниот посев, односно пред садењето на растенија
или компир наменет за производство на семенски компир. Посебниот надзор може да се спроведе и порано,
доколку постои записник и лабораториски наод за резултатите од надзорот со кои се потврдува дека не било
откриено присуство на компирови цистолики нематоди, односно дека компирот и другите растенија домаќини од Прилогот 1 на оваа наредба не биле присутни
во периодот на извршениот надзор и не биле одгледувани на полето после извршениот надзор.
(3) По спроведениот посебен надзор, фитосанитарниот инспектор доставува до Фитосанитарната управа
по еден примерок од записникот за извршен визуелен
здравствен преглед и записникот за земен примерок за
лабораториска анализа, согласно Правилникот за временски периоди и начинот на вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и
други објекти и предмети наведени во Листa V дел А
секција 1 и Листa V дел А секција 2 (*¹), заедно со извештајот од извршената лабораториска анализа.
(4) Доколку фитосанитарниот инспектор утврди дека не постои ризик од ширење на цистолики нематоди
кај компирот и растенијата нивни домаќини, во тој
случај не е потребно спроведување на посебен надзор
од ставот (1) на овој член при садењето на:
а) растенија од Прилог 1 на оваа наредба, наменети
за производство на саден материјал, кој се одгледува во
регулираното подрачје;
б) компир наменет за производство на семенски
компир, кој се одгледува во регулираното подрачје и
в) растенија од Прилог 1 точка 1 б) на оваа наредба,
наменети за производство на саден материјал, под услов
над истите да се спроведени службени мерки од Прилог
3 дел III точка А, кој е составен дел на оваа наредба.
Член 4
(1) Посебниот надзор од член 3 став (1) на оваа наредба, кој се спроведува на полето на кое се сади или
се чува семенски компир или растенија наменети за
производство на саден материјал од Прилог 1 точка 1
а) на оваа наредба, вклучува и земање на примерок за
лабораториска анализа за утврдување на присуството
на компирови цистолики нематоди согласно Прилог 2,
кој е составен дел на оваа наредба.
(2) Посебниот надзор од член 3 став (1) на оваа наредба, кој се спроведува на полето наменето за садење
или чување на растенија за производство на саден материјал од Прилог 1 точка 1 б) на оваа наредба, вклучува и земање на примерок за лабораториска анализа за
утврдување на присуството на компирови цистолики
нематоди, согласно Прилог 2 од оваа наредба или се
врши проверка во согласност со Прилог 3 Дел I од оваа
наредба.

Стр. 4 - Бр. 62

Член 5
(1) За утврдување на распространетоста на компировите цистолики нематоди, фитосанитарниот инспектор посебниот надзор го спроведува на полињата кои
се наменети за производство на меркантилен компир,
со исклучок на полињата наменети за производство на
семенски компир.
(2) Посебниот надзор за меркантилниот компир од
ставот (1) на овој член вклучува и земање на примерок
од почва за вршење на лабораториска анализа за утврдување на присуството на компирови цистолики нематоди, согласно Прилог 2 точка 2 од оваа наредба и
истиот се врши согласно Прилог 3 Дел II од оваа наредба.
Член 6
Доколку компирот и растенијата од Прилог 1 на
оваа наредба потекнуваат од поле што е заразено со
цистолики нематоди на компирот или доколку истите
биле во допир со почва на која е утврдено присуство на
цистолики нематоди, фитосанитарниот инспектор ја
констатира утврдената фактичка состојба во записникот од член 2 точка ѓ) од оваа наредба.
Член 7
(1) За полето што е утврдено како заразено согласно член 6 од оваа наредба, може да се преземат следните фитосанитарни мерки:
(а) забрана за производство на семенски компир и
(б) забрана за садење или чување на саден материјал од растенија дадени во Листата на растенија од
Прилог 1 на оваа наредба.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, на заразеното поле може да се садат растенија од Прилог 1
точка 1 б) oд оваа наредба, доколку тие растенија претходно биле предмет на службените мерки од Прилог 3
Дел III точка A на оваа наредба и доколку не постои
опасност од ширење на цистолики нематоди кај компирот и растенијата нивни домаќини.
(3) Полињата кои се наменети за садење на меркантилен компир, освен оние за производство на семенски
компир, кои се утврдени како заразени согласно член 6
на оваа наредба, подлежат на фитосанитарен мониторинг, кој се спроведува согласно член 9-б од Законот
со цел да се намали степенот на зараза.
(4) Степенот на отпорност на одредени сорти на
компир кои се предмет на фитосанитарен мониторинг
од ставот (3) на овој член, квантитативно се определува според табела бр. 1 на стандардни вредности, дадена
во Прилог 4 Дел 1 кој е составен дел на оваа наредба.
Испитувањето на отпорноста на одредени сорти на
компир се врши во согласност со постапката наведена
во Прилог 4 Дел 2 на оваа наредба.
Член 8
За компирот и растенијата од Прилог 1 на оваа наредба, за кои претходно било утврдено дека се заразени во согласност со член 6 од оваа наредба, може да се
одобри:
(а) садење на семенски компир и растенија домаќини од Прилог 1 на оваа наредба, доколку над нив претходно била спроведена постапка за деконтаминација
под инспекциски надзор и со примена на соодветни научно поткрепени методи;
(б) примена на службени мерки од Прилог 3 дел III
точка Б на оваа наредба, кога се работи за меркантилен
компир наменет за индустриска преработка или консумација и
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(в) садење на растенија од Прилог 1 точка 1 б) на
оваа наредба, доколку над истите претходно биле спроведени службените мерки од Прилог 3 дел III точка А
на оваа наредба.
Член 9
(1) Доколку сопственикот на растенија, растителни
производи и други објекти и предмети забележи појава
на одредени симптоми на зараза или се посомнева за
присуство на цистолики нематоди кај компирот и нивните домаќини, треба да го извести фитосанитарниот
инспектор, кој треба да изврши здравствен преглед и за
утврдената фактичка состојба да го состави записникот
од член 2 точка ѓ) од оваа наредба.
(2) Во случај на сомневање за присуство на цистолики нематоди на компирот од ставот (1) на овој член, се
зема примерок кој се доставува за лабораториска анализа до Државната фитосанитарна лабораторија или друга
овластена лабораторија. За секое утврдено присуство на
цистолики нематоди на компирот на територијата на Република Македонија, како и за губење на отпорноста
или промена на толерантноста на толерантните сорти на
компир, кое е резултат на промените на видовите нематоди, патотиповите или вирулентните соеви, Фитосанитарната управа обезбедува фитосанитарни мерки согласно член 72 став 1 точка 10) од Законот.
(3) За случаите од ставот (2) на овој член, испитувањето и одредувањето на видот на цистоликите нематоди, патотиповите и вирулентните групи се врши со
примена на соодветни методи, препорачани од страна
на Европско-медитеранска организација за заштита на
растенијата (ЕРРО).
Член 10
Доколку после примена на службените мерки од
Прилог 3 Дел III точка Б од оваа наредба се утврди дека нема присуство на цистолики нематоди на компирот, фитосанитарниот инспектор може да ја повлече,
односно укине мерката за забрана за одгледување која
претходно била воведена за одредено поле.
Член 11
По исклучок на членовите 7 и 8 на оваа наредба,
фитосанитарниот инспектор може да одобри одгледување на семенски и меркантилен компир, како и растенија од Прилог 1 на оваа наредба, доколку истите се
користат за експериментални, научно-истражувачки,
селекциони или развојни работи, согласно член 16 од
Законот и одредбите од Правилникот за научни и технички капацитети за експериментални, научно-истражувачки, селекционерски или развојни работи(*²).
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба,
престанува да важи Наредбата за преземање на мерки
за заштита од ширење и искоренување на цистолики
нематоди на компирот (Globodera rostochiensis Woll. и
Globodera Pallida Stone) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/07).
Член 13
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 25 - 7/4
10 мај 2017 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1165.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 17
мај 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување цена на
комунална услуга – собирање, транспортирање и отстранување на комунален отпад бр. 02-165/5 од
19.6.2015 година, донесена од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Скопска Црна Гора“.
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Емил Османов, адвокат од
Скопје, со Решение У.бр.172/2016 од 29 март 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга – собирање, транспортирање и отстранување
на комунален отпад бр.02-165/5 од 19.6.2015 година,
донесена од Управниот одбор на Јавното комунално
претпријатие „Скопска Црна Гора“.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот акт со Уставот и закон.
4. Судот на седницата утврди дека Управниот одбор на ЈКП „Скопска Црна Гора“ на деветтата седница
одржана на 19.6.2015 година, ја донело оспорената одлука за утврдување цена на комунална услуга – собирање, транспортирање и отстранување на комунален
отпад.
Согласно членот 1, предмет на оваа одлука, е утврдување на цената на комуналната услуга – собирање,
транспортирање и отстранување на комунален отпад
од деловните објекти /простории сопственост на физички и правни лица.
Според членот 2 од оваа одлука, цената на комуналната услуга, собирање, транспортирање и отстранување на комунален отпад се утврдува по цена – денар/м2 месечно.
Во членот 3 од Одлуката, е утврдено дека цената за
извршена услуга на корисниците од оваа одлука се утврдува на месечно ниво и тоа:
- за објекти/простории со површина до 100 м2, 12
денари/м2 без ДДВ,
- за објекти/простории со површина над 100 м2, 3
денари/м2 без ДДВ.
Во членот 4 е утврдено дека со влегување во сила
на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр.02116/6 од 24.4.2015 година и со членот 5 е утврдено дека
оваа одлука влегува во сила по добивањето на согласност од Советот на Општина Чучер-Сандево.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективни договори со Уставот и
со законите.
Во член 1 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/1996, 9/1997, 6/2002, 19/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016),е предвидено дека јавни претпријатија можат да се основаат заради
вршење на дејности од јавен интерес. Република Македонија, општините и Градот Скопје можат да основаат
јавни претпријатија во согласност со овој закон, со цел
за вршење на дејности од јавен интерес на територијата
на Република Македонија (став 2 од истиот член).
Во членот 11 точка 5 од наведениот закон,се предвидува дека основачот на јавното претпријатие дава
согласност на актот со кој се утврдуваат цените на производите и услугите што јавното претпријатие ги продава и врши за корисниците доколку таквите цени не
се предмет на регулирање од страна на независно регулаторно тело.
Според член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија, Управниот одбор на јавното претпријатие ги утврдува цените на производите и услугите.
Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 71/2004,
107/2007, 102/2008, 143/2008, 82/2009, 124/2010,
51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013, 51/2015,
146/2015, 156/2015, 192/2015, 39/2016 и 63/2016), во
членот 4 утврдува дека управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, која што се врши во согласност
со одредбите на овој закон и прописите донесени врз
основа на овој закон.
Согласно член 6 точка 28 од овој закон, давател на
услуга е јавно претпријатие основано од општините
или градот Скопје и правно и физичко лице кое склучило договор за давање на услуга од јавен интерес од
локално значење.
Согласно членот 46 став 1 од овој закон, собирањето и транспортирањето на комунален отпад, одржувањето на јавната чистота и третманот на комуналниот
отпад, како и ракувањето и одржувањето на местата за
селективно собирање на комуналниот отпад, претставуваат јавни услуги од локално значење.
Во членот 121 став 1 од овој закон, е утврдено дека
висината на цената за собирање и за транспортирање
на комуналниот отпад ја одобруваат советот на општините и градот Скопје, на предлог на градоначалникот
на општините и градот Скопје, кога давател на услугата е јавно претпријатие основано од општините и градот Скопје согласно членот 46 став 3 на овој закон.
Според ставот 2 од истиот член од Законот, висината на цената за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад се утврдува со договорот од членот 46
став 4 на овој закон кога давател на услуга е правно и
физичко лице.
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Во ставот 3 од членот 121 од Законот е определено
дека цената од ставовите 1 и 2 на овој член ќе биде определена врз основа на количеството и видот на отпадот која може да се утврдува според единица како денар по метар квадратен, денар по метар кубен и денар
по килограм.
Од наведените законски одредби Судот оцени дека
комуналната дејност собирање и транспортирање на
комуналниот отпад можат да ја вршат јавни претпријатија за комунални дејности основани од општините,
кои како даватели на услугите, се овластени да ја утврдуваат и висината на цената и начинот на плаќањето
на оваа комунална услуга и тоа по претходно одобрување од советот на општината.
Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Скопска Црна Гора“ ја донело оспорената одлука
за утврдување на ценатa на комуналната услуга - собирање, транспортирање и отстранување на комунален
отпад, а Советот на Општината Чучер-Сандево дало
согласност на истата, со Одлука број 08-854/7 од
30.6.2015 година („Службен гласник на Општина Чучер Сандево“ број 7/2015)
Од содржината на оспорената одлука Судот утврди
дека Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Скопска Црна Гора“, ја утврдило цената за услугата според единица денар по метар квадратен површина на деловните објекти односно простории, што е неспорно законски предвидена мерна единица. Меѓутоа,
со оспорената одлука се врши различен третман и поделба на една цена за деловни објекти со површина до
100 м2 и друга цена за деловни објекти со површина
над 100 м2.
Ваквото класифицирање на деловни објекти со групирање според големината на површината на просторот на објектите, при што во зависност од површината
се определува една цена за површина до 100 м2, а друга цена за површина над 100 м2, нема законски основ и
претставува нееднакво третирање на корисниците на
деловните објекти во однос на цената за комуналната
услуга која им се пресметува на месечно ниво доведувајќи ги во нееднаква положба деловните субјекти, што
не е во согласност со одредбите од Законот за управување со отпад.
Имајќи го предвид наведеното, а со оглед на тоа
што подзаконските акти мораат да бидат во согласност
со Уставот и закон, што воедно е и принципот на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност и со член 8
став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот и член 121 став 3
од Законот за управување со отпад.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р
Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил
Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова,
Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 172/2016
17 мај 2017 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1166.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 29.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 27,861
до 29,528

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 26,388

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 25,781

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 21,068

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 64,00
до 66,00
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б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 50,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 39,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 26,382

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени
од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и
да изнесуваат:

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,706
до 21,734

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,379

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.05.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1006/1
29 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
1167.
Врз основа на член 253 и 256 став 1 точка 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013,
87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014), член 21 став 1
алинеа 1 од Статутот на Стоматолошката комора на
Македонија од 17.9.2014 година, Одлуката за измена на
Статутот на Стоматолошката комора на Македонија
бр. 03-137/4 од 4.4.2015 година, Одлуката за измена на
Статутот на Стоматолошката комора на Македонија
бр. 0201-243/4 од 8.4.2016 година, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на својата седница
одржана на 28.3.2017 донесе
СТАТУТ
НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
(Пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се уредува:
1. името и седиштето на Комората;
2. целите и задачите на Комората;
3. органите на Комората, постапката за нивен избор, односно именување и причините и начинот на
нивното разрешување односно отповикување, нивниот
состав, надлежностите и начинот на одлучување;
4. лицата кои ја застапуваат Комората во правниот
промет;
5. правата, обврските и одговорностите на членовите на Комората и нивите претставници во органите на
Комората;
6. начинот на обезбедување на финансиски средства, потребни за извршување на задачите на Комората;
7. начинот и постапката на определување на членарината и мерилата за нејзино определување;
8. задачите на Комората кои се финансираат од членарината;
9. постапката за донесување како и за измена и дополнување на Статутот на Комората;
10. другите општи акти и постапката за нивно донесување;
11. начинот и обврските на членот при пристапувањето и истапувањето од Комората; и
12. други работи значајни за стоматолошката дејност и професија.
Член 2
(1) Стоматолошката комора на Македонија (во натамошниот текст Комора) е задолжителна, самостојна
и независна професионална организација на сите доктори по стоматологија кои имаат важечка лиценца за
вршење стоматолошка дејност како професија на територијата на Република Македонија.
(2) Комората е основана со цел за заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и правата на докторите по стоматологија, за подобрување на
квалитетот на здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и
граѓаните, да ги штити правата и професионалните интереси на докторите по стоматологија кои се нејзини
членови и да се грижи за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната стоматолошка струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.

Член 3
(1) Комората се регистрира во Централен регистар
на Република Македонија, согласно одребите на Законот за здравствена заштита.
(2) Комората има својство на правно лице со права,
обврски и одговорности во согласност со Законот за
здравствена заштита, други закони и овој Статут.
(3) Комората врши јавни овластувања во согласност
со Законот за здравствена заштита.
(4) Комората дејствува на целата територија на Република Македонија и ги застапува интресите на сите
доктори на стоматологија кои се членови на Стоматолошката комора на Македонија.
(5) Работата на Комората и нејзините органи е
јавна.
II. ИМЕ (НАЗИВ) И СЕДИШТЕ
Член 4
(1) Називот на Комората е: СТОМАТОЛОШКА
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Скопје.
(2) Скратениот назив на Комората е: СКМ.
(3) Името на Комората на англиски јазик е:
MACEDONIAN DENTAL CHAMBER Skopje.
(4) Седиштето на Комората е во Скопје на ул. Антон Попов бр. 1/4-5, Кисела Вода, Скопје.
(5) На објектот во кој е сместена Комората се истакнува натпис со името и знакот на Комората.
Член 5
(1) Комората има својство на правно лице со права,
обврски и одговорности утврдени со закон и овој Статут.
(2) Во правниот промет со трети лица Комората истапува самостојно во свое име и за своја сметка со свои
средства.
(3) Комората има право да се стекнува со свој имот
и имотни права и со нив самостојно да располага.
(4) Средствата за работа Комората ги стекнува на
начин утврден со Законот за здравствена заштита и
овој Статут.
Член 6
(1) Комората ја претставува и застапува во правниот промет Претседателот на Комората.
(2) Во отсуство на Претседателот на Комората, во
рамките на неговите овластувања, Комората во правниот промет ја застапува и претставува еден од замениците на Претседателот на Комората кој тој ќе го назначи
со посебен акт.
Член 7
Комората има знак (амблем) чијашто форма, изглед
и дизајн ја утврдува Собранието со посебна одлука.
Член 8
(1) Комората има печат и штембил.
(2) Печатот на Комората има тркалезна форма, со
пречник од 4 см., на чија внатрешна страна полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје”. Во средината на печатот се
наоѓа знакот на Комората.
(3) Штембилот на Комората има правоаголна форма со дијаметар 30 мм, во кој хорозонтално е испишан
називот и седиштето на Комората, потоа има линија со
празен простор за впишување на број и датум на деловодниот протокол.
(4) Печати имаат и регионалните одбори на Комората.
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(5) Печатот на регионален одбор има тркалезна
форма, со пречник од 4 см., на чија внатрешна страна
полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје” и името на регионалниот одбор. Во средината на печатот се наоѓа знакот на
Комората.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА
Член 9
Целите на Комората се:
1. заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права;
2. подобрување на квалитетот на стоматолошката
здравствена заштита;
3. заштитата на интересите на стоматолошката професија;
4. следење на односот на докторите по стоматологија кон општеството и граѓаните;
5. заштита на правата и професионалните интереси
на докторите по стоматологија;
6. грижа и унапредување на достоинството, угледот, интегритетот на докторите по стоматологија;
7. обезбедување на организиран настап на докторите на стоматологија пред државните органи, Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, здравствените установи, производителите и добавувачите на стоматолошка и медицинска опрема;
8. унапредувањето на севкупната стоматолошка
струка и професија за нејзино правилно и чесно
вршење;
9. дава предлози и сугестии за организирање на
стоматолошката здравствена заштита на сите нивоа и
пред институциите на системот, а сé во интерес на граѓаните и на докторите стоматолози на територијата на
Република Македонија.
Член 10
Комората ги врши следните задачи:
1. се грижи за почитување на етичките и правни
норми при вршењето на стоматолошката пракса и во
таа насока го следи и надгледува спроведувањето на
правилата на стоматолошка етика и деонтологија и
презема мерки во случај на нивно прекршување;
2. се грижи за придржување кон моралните
принципи, чесноста и неопходната преданост кон стоматолошката професија, за почитување на дисциплината во извршувањето на стоматолошката професија и за
чување на докторската тајна;
3. го чува и унапредува угледот, достоинството,
дигнитетот и општествената положба на докторите по
стоматологија;
4. се грижи за одбрана на честа и независноста на
стоматолошката професија;
5. издава, продолжува, одзема и обновува лиценци
на доктори по стоматологија;
6. води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа;
7. го утврдува начинот на издавање, продолжување,
обновување и одземање на лиценцата за работа и за
формата и содржината на образецот на лиценцата за
работа на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија;
8. ја утврдува висината на трошоците за издавање,
продолжување и обновување на лиценцата за работа;
9. врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат стоматолошка здравствена дејност и на здравствените работници и соработници;
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10. води електронска и пишана евиденција и посебни досиеа на сите членови доктори по стоматологија и
овозможува електронски увид и електронско ажурирање на податоците;
11. соработува со Институтот за јавно здравје во
врска со запишување на податоци во Регистарот на
здравствените работници;
12. дава мислење до Министерството за здравство
за планот и програмата за пробна работа на здравствените работници со високо образование - доктори по
стоматологија, за образецот и начинот на водење на
книшката за пробна работа;
13. донесува Кодекс на стоматолошка етика и деонтологија;
14. донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони;
15. ги определува едукаторите за спроведување на
пробна работа кои се со соодветно високо образование
и работно искуство во соодветната област на специјализација, под чиј надзор се спроведува пробната работа
на здравствените работници со високо образование –
доктори по стоматологија;
16. ги утврдува поблиските критериуми што треба да
ги исполнуваат едукаторите и здравствените установи за
спроведување на пробната работа во однос на образованието и работното искуство за здравствените работници
со високо образование – доктори по стоматологија;
17. формира комисии за полагање на стручниот испит;
18. го утврдува составот на испитната комисија;
19. решава за признавање на пробната работа и
стручниот испит на докторите по стоматологија, спроведени и положени во странство;
20. ја утврдува програмата за дополнителна обука и
проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по
стоматологија, составот на испитната комисија и начинот
на спроведување на проверката на стручните знаења;
21. ја спроведува проверката на стручните знаења и
способности на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија по спроведена
дополнителна обука;
22. издава лиценца и членска карта на Комората, за
своите членови, со единствен индивидуален регистарски број на докторот по стоматологија;
23. презема мерки за координирање на континуираната стручна едукација и се грижи за постојаното
стручно усовршување и унапредување на стручноста
на своите членови поради нивен континуиран професионелен развој и подигнување на квалитетот на здравствени услуги што ги нудат;
24. ги утврдува условите и критериумите за акредитација на организатори на КСЕ, условите за акредитација на плановите и програмите и распоредување на
облиците на КСЕ, како и роковите во кои се доставуваат барањата за акредитација на организаторите на КСЕ
и барањата за акредитација на плановите и прграмите
за облиците на КСЕ;
25. предлага стратегија за развој на стоматологијата во Република Македонија, изготвува номенклатура,
дијагностички и терапевтски протоколи на болестите
во орофацијалната регија, учествува во подготвувањето на планските документи, законите, актите и прописите од областа на здравството во Република Македонија, како и при одредувањето и донесувањето на стандардите и нормативите на стоматолошките услуги, и
соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на стоматолошката дејност;
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26. покренува и дава иницијативи за донесување и
изградување на мислења и дава предлози по однос на
закони, прописи и други мерки од областа на стоматолошката здравствената заштита;
27. учествува во изготвување на општите акти на
Министерството за здравство на РМ и Фондот за здравствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на стоматолошката здравствена заштита, согласно Законот;
28. учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на докторите по стоматологија во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување и
учествува во утврдувањето на цените на стоматолошките здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување и дава мислење за нив;
29. соработува со надлежни органи и институции
при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на
стоматолошката практика;
30. ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги
разгледува и врши помирување во евентуалните спорови меѓу нив;
31. иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на стоматолошката
дејност;
32. соработува со другите комори, институции, релевантни стоматолошки друштва и здруженија и други
здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес, на територијата на Република Македонија и надвор од неа;
33. презема мерка за заштита на своите членови од
монополски цени на пазарот за стоматологијата, за стоматолошката опрема, инструментариум и стоматолошки материјали;
34. овозможува и организира правна помош и заштита на своите членови во врска со вршењето на стоматолошката професија;
35. дава мислење и предлог до Министерството за
образование и до стоматолошките факултети за бројот
на запишани студенти по стоматологија и по однос на
уписната политика;
36. предлага и дава мислења по однос на бројот и
видовите на специјализациите на докторите по стоматологија;
37. дава предлози и мислење до Министерството за
здравство за мрежата на стоматолошките установи каде се врши стоматолошка дејност;
38. издава периодично информативно-стручно списание од областа на стоматологијата;
39. соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората;
40. врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија и овој Статут.
IV. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА
Член 11
Членувањето во Комората е право и задолжителна
обврска на сите доктори по стоматологија кои имаат
важечка лиценца за вршење стоматолошка дејност или
вршат едукативно-образовна, односно научна работа
од областа на стоматологијата на територијата на Република Македонија, а согласно важечките законски и
подзаконски прописи од областа на здравствената заштита и овој Статут.
Член 12
(1) Членувањето во Комората може да биде и доброволно и почесно.
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(2) Доброволно во Комората може да членува доктор на стоматологија кој вршел стоматолошка дејност
на територијата на Република Македонија, невработен
доктор на стоматологија пријавен во Агенцијата за вработување, доктор на стоматологија кој е вработен надвор од стоматолошкиот здравствен систем и доктор на
стоматологија - странски државјанин кој претстојува и
привремено врши стоматолошка дејност во Република
Македонија и има лиценца издадена од Комората.
(3) Во Комората почесно може да членуваат научник, професор или друг граѓанин вклучувајќи и странски државјанин кои имаат дадено голем придонес во
развојот на стоматолошката едукативна дејност, во стоматолошката апликативна дејност или во научната работа на полето на стоматологијата, или кој особено се
истакнал во своето професионално искуство или, пак,
на друг начин го имаат дадено својот придонес во работата на Комората.
(4) Почесните членови на Комората ги избира Собранието на Комората на предлог на Извршниот одбор.
Член 13
(1) Во остварувањето на целите и задачите на Комората, членовите на Комората ги остваруваат своите
права и обврски на начин утврден со закон, со овој
Статут и другите акти на Комората.
(2) Во остварувањето на правата и обврските сите
членови на Комората се рамноправни.
1. Права и должности на членовите на Комората
Член 14
Членовите на Комората ги имаат следните права и
должности:
1. да учествуваат во сите активности за остварување на целите и задачите на Комората;
2. да избираат и да бидат избирани во органите и
телата на Комората;
3. да се занимаваат со стоматолошка дејност како
професија во рамките на лиценцата за работа издадена
од Комората;
4. да даваат иницијативи, предлози и мислења за
сите прашања од надлежност на Комората;
5. да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи
на повреда на етичките норми пред регионалните одбори на Комората;
6. да бидат информирани за работата на Комората и
нејзините органи и за сите работи околу вршењето на
стоматолошката дејност;
7. да добијат легитимација за членство во Комората
со единствен индивидуален регистарски број;
8. да користат материјална помош од Фондот за
взаемна помош, да ги користат сите поволности и бенефиции кои Комората ги договорила со други правни и
физички лица;
9. да присуствуваат и активно да учествуваат на сите видови форми на стручно усовршување што ги организираат релевантните стоматолошки друштва и здруженија и стоматолошките факултети;
10. да го почитуваат Статутот и актите на Комората
и одлукитe на органите на Комората;
11. да учествуваат во работата на сите органи и работни групи во Комората каде што се избрани;
12. да го чуваат угледот на стоматолошката професија и да се придржуваат кон законите, овој Статут, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија и релевантните етички кодекси и меѓународни конвенции;
13. совесно и стручно да ја вршат стоматолошката
дејност и професија;

Стр. 18 - Бр. 62

14. редовно и вистинито да ја известуваат Комората
за сите податоци и промени што се однесуваат и произлегуваат од актите што ги донесува Комората;
15. редовно да плаќаат членарина и останати давачки за кои ќе бидат задолжени од Комората;
16. континуирано да се едуцираат и стручно да се
усовршуваат;
17. редовно и благовремено да ја обноват лиценцата
за работа;
18. секоја календарска година до 30 март да ги верифицираат освоените бодови од претходната година,
неопходни за релиценцирање;
19. редовно, писмено или електронски да ја известува Комората за сите податоци, на нивната измена
што се пропишани со актот за водење на Регистарот на
доктори по стоматологија;
20. да го почитуваат начелото на професионална
тајна доколку извршуваат некоја должност како член
на органите на Комората, за прашања што се од витално значење за функционирање на Комората, а со кои
може да се нанесе штета на членови на Комората или
на самата Комора;
21. други права и должности што се определени со
овој Статут и со другите акти на Комората.
2. Престанување на членството во Комората

на:

Член 15
(1) Членството во Комората престанува во случај

1. трајно одземање на лиценцата согласно закон;
2. времено одземање на лиценцата за времето на
траењето на оваа мерка согласно Законот;
3. барање за престанување на членството;
4. неоправдано неплаќање на членарина повеќе од
12 месеци; и
5. смрт на членот на Комората.
(2) Со престанок на членувањето, на членот му
престануваат и сите права, должности и активности во
Комората.
(3) Престанокот на членството се утврдува со одлука на Собранието на Комората и се објавува во гласилото на Комората.
(4) Докторот на стоматологија на кој му престанало
членството во Комората е должен на Комората да и ја
предаде легитимацијата којашто ја издала Комората,
освен во случајот од точка 5 став 1 на овој член, каде
истото го врши член на потесното семејство.
(5) По утврдувањето на престанок на членството во
Комората, Комората е должна во рок од три дена да го
извести работодавецот каде што е вработен членот и
Министерството за здравство.
IV. ОРГАНИ НА КОМОРАТА
Член 16
(1) Органи на Комората се: Собрание, Извршен одбор, Надзорен одбор, Претседател на Комората, Суд
на честа и обвинител на Комората.
(2) Органите на Комората во рамките на својот делокруг на работа донесуваат правилници, одлуки, решенија, заклучоци, декларации, препораки, предлози,
заземаат ставови и мислења во согласност со законите,
Статутот и другите акти на Комората.
Член 17
(1) Постапката за избор, односно именување и начинот на разрешување, односно отповикување на членовите на органите на Комората, како и престанувањето на нивниот мандат се уредени со Закон, овој Статут
и акти на Комората.
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(2) При изборот на членови на органите на Комората треба да се имаат предвид личните квалитети на поединецот, соодветната застапеност на сите стоматолошки професионални профили, регионалната, половата и етничката застапеност на членовите на Комората,
при што се применува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници во Република Македонија.
Член 18
(1) Мандатот на членовите на Собранието и на органите на Комората трае 4 (четири) години и почнува
да тече од конститутивната седница на Собранието со
можност за повторен избор за уште еден последователен мандатен период и право за повторно кандидирање
по пауза од еден мандатен период.
(2) До изборот на нови органи, а најдолго три месеци
од истекувањето на мандатот, членовите на органите на
Комората продолжуваат да ги вршат своите задачи.
1. Собрание на Комората
Член 19
(1) Собранието на Комората (во натамошниот
текст: Собрание) е највисок орган на управување и одлучување на Комората.
(2) Собранието го избираат членовите на Комората
на непосредни, слободни и тајни избори.
(3) Делегати на Собранието по функција се Претседателот на Комората и замениците на Претседателот на
Комората.
(4) Собранието го сочинуваат претставници (делегати) на членовите на Комората по принципот еден избран делегат на секои евидентирани 50 (педесет) членови на Комората, согласно бројот на евидентирани
членови на Комората од секој регионален одбор.
(5) Собранието е составено од најмногу 50 делегати, не вклучувајќи ги Претседателот на Комората и
неговите заменици кои се делегати по функција.
(6) Секој кандидат, треба да достави писмен документ во кој ќе ја образложи моменталната состојба во
регионалниот одбор, активности и мерки што треба да
се преземат и спроведат, поволности, подобрувања,
придобивки или бенефити коишто ќе се постигнат со
реализација на мерките и активностите, начинот на неговото делување во работата на Комората и начинот на
кој планира истото да го реализира.
(7) Делегатите на Собранието се избираат од редот
на членовите на Комората организирани во регионални
одбори од единствениот избирачки список, со тајно
гласање.
(8) Докторот на стоматологија на кого му е одземена лиценцата или рокот на важност на лиценцата е истечен во време на одржувањето на изборите, нема право да избира, ниту да биде избран за делегат во Собранието или за член во друг орган на Комората.
(9) Изборите за делегати во Собранието ги распишува Претседателот на Комората најдоцна деведесет
дена пред истекот на мандатот на Собранието.
(10) Изборите ги подготвува и спроведува Централната изборна комисија на Стоматолошката комора на
Македонија која ја избира Собранието на Комората.
Член 20
(1) На делегат во Собранието може да му престане
мандатот и пред времето за кое е избран ако:
1. биде отповикан според услови утврдени со член
15 од овој Статут;
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2. даде оставка;
3. биде осуден со правосилна судска одлука на казна затвор во траење подолго од 6 месеци;
4. ако од Судот на честа биде осуден за потешко
прекршување на Кодексот на стоматолошката етика и
деонтологија;
5. со престанок на членувањето во Комората.
Член 21
Собранието ги врши следните работи:
1. донесува Статут на Комората и врши измени и
дополнувања на истиот,
2. донесува годишна програма за работа на Комората и финансиски план на Комората;
3. избира и разрешува Претседател на Комората;
4. избира и разрешува заменици на Претседателот
на Комората;
5. избира и разрешува претседател на Собранието и
потпретседатели на Собранието;
6. избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
7. предлага, избира и разрешува членови на Надзорниот одбор;
8. формира постојани комисии и избира и ги разрешува нивни претседатели и членови;
9. донесува Деловник за работа на Собранието;
10. донесува Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија;
11. донесува Правилник за избори и отповикување
на членови на органите на Комората;
12. гласа за доверба на Претседателот на Комората
на крајот од секоја календарска година после поднесувањето на годишниот извештај;
13. избира и разрешува претседател и судии на Судот на честа на Комората;
14. избира и разрешува Обвинител и двајца заменици на Обвинителот;
15. избира и разрешува десет бранители;
16. ја усвојува завршната сметка со финансиски извештај;
17. усвојува извештаи по годишната програма и финасискиот план за работа на Комората;
18. ги разгледува извештаите на сите органи на Комората и ја оценува нивната работа;
19. ја утврдува висината на членарината и го определува делот од членарината потребен за работа на регионалните одбори на Комората;
20. разгледува и донесува одлуки, заклучоци, декларации, препораки, утврдува ставови и дава мислење
во врска со прашањата значајни за работата на Комората, за работата на докторите по стоматологија и за
стоматолошката здравствена заштита;
21. донесува акти што произлегуваат од Законот за
здравствената заштита;
22. одлучува за поврзување и соработка на Комората
со други сродни асоцијации во земјата и надвор од неа;
23. презема активности за спречување на нелегалната работа во стоматолошката дејност на предлог на
органите на Комората и начинот на огласување и рекламирање на услугите на стоматолошките здравствени
установи;
24. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората и правни акти на Извршниот одбор, чија вредност надминува 10.001,00 евро (десет илјади и едно евро) во денарска противвредност;
25. одлучува за предвремено распуштање на Собранието; и
26. врши други работи утврдени со закони или со
други акти на Комората.
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Член 22
(1) Собранието на Комората работи на седници.
(2) Собранието може да работи ако на седницата
присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број
делегати.
(3) Собранието одлучува полноважно со мнозинството на гласови од присутниот број делегати, а
притоа ако гласале една третина од вкупниот број делeгати на Собранието.
(4) За донесувањето на Статутот, негово изменување и дополнување, одлуката за распуштање на Собранието пред времето за кое е избрано и распишување на
нови избори, донесувањето на финансискиот план,
усвојувањето на финансискиот извештај и завршната
сметка на Комората, утврдувањето на висината на членарината, Собранието одлучува со двотретинско мнозинство од вкупниот број делегати.
(5) Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието не одлучи тоа да биде тајно.
Член 23
(1) Седниците на Собранието ги свикува и со нив
раководи претседател на Собранието.
(2) Претседател на Собранието се избира на конститутивно – изборна седница на Собранието од редот на
избраните делегати на Собранието, на предлог на најмалку дваесет членови на Собранието и со мнозинство
гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со
јавно гласање.
(3) Претседателот на Собранието може да биде разрешен на барање на Претседателот на Комората или на
барање од најмалку дваесет делегати од Собранието и
со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во
Собранието, со јавно гласање.
(4) Доколку претседателот е спречен од одредена
причина да свика и раководи со седницата на Собранието, тоа го прави еден од потпретседателите на Собранието.
(5) Собранието на првата, конститутивно – изборна,
седница избира двајца потпретседатели на Собранието
од редот на избраните делегати во Собранието, на
предлог на претседателот на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
(6) Потпретседателот на Собранието може да биде
разрешен на барање на претседателот на Собранието
или на барање од најмалку дваесет делегати на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
(7) Претседателот на Собранието одредува кој од
двајцата потпретседатели ќе го замени во случај на негова спреченост, кој да ја свика и раководи со седницата на Собранието.
(8) Седниците на Собранието се изборно-конститутивни, редовни и вонредни.
(9) Начинот на свикување на седниците и начинот
на нивното работење поблиску се регулира со Деловникот за работа на Собранието.
Член 24
(1) Собранието на Комората има Деловник за работа.
(2) Со Деловникот за работа на Собранието се уредува начинот на свикување на седниците, начинот на
испраќање на материјалите за седницата, времето на
испраќање на материјалите, начинот на водење на седницата, начинот на донесување на одлуките, редоследот на добивање збор на делегатите во Собранието, чу-
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вање на дигнитетот на Собранието и на делегатите во
Собранието, почитувањето на предвиденото време за
дискусија, чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на
поедини органи при предлагање и донесување на одлуки и начинот на обезбедување на соработка на Собранието со Претседателот на Комората, Извршниот одбор и начинот на извршување на одлуките на Собранието, како и други прашања поврзани со работата на
Собранието.
Член 25
Претседателот на Собранието:
1. ги свикува и раководи со седниците на Собранието;
2. ги потпишува сите одлуки и други акти кои ги
донесува Собранието;
3. во договор со Претседателот на Комората и Извршниот одбор го предлага дневниот ред за седницата
која ја свикува;
4. соработува со Претседателот на Комората и Извршниот одбор;
5. се грижи за извршување на одлуките што ги носи
Собранието;
6. за сите донесени одлуки и други акти редовно ги
информира регионалните одбори и Надзорниот одбор;
7. соработува со претседателите на собраниските
комисии и тела;
8. дава предлог - програма за работа на Собранието
во договор со Претседателот на Комората и претседателот на Извршниот одбор.
Член 26
Во работата на Собранието на Комората може да
учествуваат и претседателот на Надзорниот одбор на
Комората, претседателот на Судот на честа и Обвинителот на Комората и поканети претставници од стоматолошките факултети, релевантните стоматолошки
друштва и здруженија, Министерството за здравство,
Фондот за здравствено осигурување, синдикатите за
здравство и други институции и организации од областа на здравството, како и други поканети гости, но без
право на одлучување и без право да бидат бирани во
органите на Комората.
2. Извршен одбор
Член 27
Извршниот одбор е извршен орган на Комората и
работи согласно закони, Статутот и другите акти на
Комората.
Член 28
(1) Извршниот одбор за својата работа е одговорен
пред Собранието.
(2) Извршниот одбор ги врши следните работи:
1. предлага на Собранието донесување програма за
работа на Комората и финансиски план на Комората;
2. од своите редови избира и разрешува претседател
на Извршниот одбор и заменици на претседателот на
Извршниот одбор;
3. разгледува и донесува предлози на материјалите
за седниците на Собранието на Комората;
4. ја спроведува програмата за работа и финансискиот план и другите одлуки на Собранието и за тоа го
информира Собранието;
5. разгледува предлози на членовите за дејствување
на Комората;
6. го следи спроведувањето на актите на Собранието на Комората;

7. утврдува предлози на акти што ги донесува Собранието и подготвува материјали, информации, анализи и предлози за седниците на Собранието;
8. расправа за поднесениот тримесечен предлог план за активности и поднесените извештаи за работа
на постојаните комисии;
9. формира повремени работни тела (комисии, одбори, работни групи и слично) и избира и разрешува
нивни претседатели и членови;
10. донесува годишен план за стручен надзор над
работата на здравствените установи и здравствените
работници;
11. расправа за извештаите на повремените работни
тела и нивниот предлог - план на активности;
12. поднесува извештај за својата работа до Собранието на Комората;
13. донесува одлуки за користење на средствата
согласно финансовиот план на Комората;
14. управува со финансиските средства;
15. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората чија вредност надминува 3.001,00
евро (три илјади и едно евро), но не надминува
10.000,00 евра (десет илјади евра) во денарска противвредност;
16. поднесува финансиски извештај и завршна
сметка до Собранието;
17. одлучува за висината на надоместоците за услугите што ги врши Комората,
18. одлучува за висината на надоместоците за услугите кои ги вршат лицата кои не се вработени во Комората и за висината на платите на вработените по претходен предлог од Претседателот на Комората;
19. разгледува и зазема ставови и дава насоки за
развој на дејноста на Комората коишто влијаат врз
унапредувањето на работењето на Комората;
20. на предлог од Претседателот на Комората избира главен и одговорен уредник и редакциски одбор на
списанието на Комората;
21. донесува Деловник за работа;
22. одредува здравствени установи во коишто може
да се одржи полагање на стручен испит од листата на
акредитирани здравствени стоматолошки установи;
23. формира листа на членови на Комисијата за
спроведување на стручен надзор;
24. донесува одлуки како второстепен орган, освен
за работите што се во надлежност на Собранието на
Комората и Судот на честа;
25. во соработка со К4 групата, како покровител, го
организира Конгресот за нови технологии и естетика
во стоматологијата;
26. врши други работи од неговиот делокруг утврдени со Статут или со други акти на Комората.
Член 29
(1) Извршниот одбор е составен од 15 членови.
(2) Собранието избира 11 члена на Извршниот одбор, на предлог на Претседателот на Комората, од членовите на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гласање.
(3) Членовите на Извршниот одбор се избираат за
период од четири години и може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш.
(4) По функција, членови на Извршен одбор се Претседателот на Комората, двајцата заменици на Претседателот на Комората и претседателот на Собранието.
(5) Член на Извршниот одбор може да биде разрешен на барање на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гласање.
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(6) Членовите на Извршниот одбор од своите редови, на предлог на Претседателот на Комората, избираат и разрешуваат претседател на Извршниот одбор и
заменици на претседателот на Извршниот одбор.
Член 30
(1) Извршниот одбор работи на седници.
(2) Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со
нив раководи претседателот на Извршниот одбор.
(3) Претседателот на Извршниот одбор е должен да
свика седница и по барање на Претседателот на Комората или на барање на една половина од вкупниот број
членови на Извршниот одбор.
(4) Извршниот одбор има кворум за работа ако на
седницата присуствуваат мнозинство од неговите членови.
(5) Извршниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
(6) Одлуките донесени од Извршниот одбор значајни за обврските и правата на докторите по стоматологија се објавуваат на web-страницата на Комората.
(7) Во работата на Извршниот одбор учествуваат,
по потреба и со покана, претседателите на другите органи, комисии и тела на Комората, без право на одлучување.
(8) Начинот на работа на Извршниот одбор се уредува со Деловник за работа.
(9) Со Деловникот за работа на Извршниот одбор се
уредува начинот на свикување на седниците, начинот
на испраќање на материјали за седниците, времето на
испраќање на матерјалите, начинот на водење на седниците, начинот на донесување на одлуки, редоследот
на добивање збор на членовите на Извршниот одбор,
чување на дигнитетот на Извршниот одбор и на членовите на Извршниот одбор, почитување на предвиденото време за дискусија, чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на поединечни органи при предлагање и донесување на одлуки, начинот на обезбедување соработка на Извршниот одбор со Собранието и со Претседателот на Комората и начинот на извршување на одлуките на Извршниот одбор, како и други прашања поврзани со работата на Извршниот одбор.
(10) Членовите на Извршниот одбор учествуваат во
работата на комисиите и регионалните одбори како координатори, без право на глас.
Член 31
(1) Претседателот на Извршниот одбор ги врши
следните работи:
1. свикува и раководи со седниците на Извршнот
одбор;
2. подготвува седници на Извршнот одбор;
3. потпишува акти што ги донесува Извршнот одбор и се грижи за нивно спроведување;
4. подготвува материјали за седница на Собранието
со членовите на Извршниот одбор и со Претседателот
на Комората;
5. редовно го информира Претседателот на Комората за иницијативите и предлозите на Извршниот одбор,
регионалните одбори, останатите органи и тела на Комората, како и поединци членови на Комората;
6. одлуките и другите акти на Извршниот одбор ги
доставува до Претседателот на Комората, регионалните одбори и другите органи и тела на Комората;
7. се грижи за спроведување на одлуките донесени
од Собранието; и
8. подготвува извештај за својата работа и работата
на Извршниот одбор.
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(2) Замениците на претседателот на Извршниот
одобор го заменуваат претседателот на Извршниот одбор во негово отсуство, а еден од замениците, кој ќе го
одреди претседателот на Извршниот одбор, ги свикува
и води седниците на Извршниот одбор на Комората.
Член 32
Одлуките и заклучоците од седниците на Извршниот одбор, најдоцна 15 дена од денот на нивното донесување, се доставуваат до Претседателот на Комората, до
регионалните одбори и до Надзорниот одбор.
3. Надзорен одбор
Член 33
(1) Надзорниот одбор врши надзор над законитоста
на работењето и правилноста на работењето на Комората и тоа за:
1. користењето на средствата на Комората и материјалното и финансиско работење на Комората;
2. остварувањето на правата и извршувањето на обврските на членовите на Комората;
3. благајничкото работење на Комората;
4. книгите и актите што се однесуваат на материјалната добивка и на имотот на Комората;
5. користењето на средствата за работа на Стручната служба на Комората;
6. врши надзор врз работата на органите на Комората и врз финансиската работа на регионалните одбори;
7. врши и други работи определени со овој Статут и
другите акти на Комората.
(2) Надзорниот одбор за својата работа и за констатираната состојба поднесува извештаи до Собранието
на Комората.
Член 34
(1) Надзорниот одбор има пет члена кои се избираат од членовите на Комората, со мнозинство гласови од
вкупниот број делегати во Собранието на Комората.
(2) Членовите на Надзорниот одбор се избираат за
период од четири години и може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш.
(3) Член на Надзорен одбор може да биде разрешен
на барање на најмалку 20 делегати на Собранието или
на барање на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
(4) Претседателот на Надзорниот одбор се избира
од редот на членовите на Надзорниот одбор, на првата
конситутивна седница на Надзорниот одбор, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Надзорниот одбор, со јавно гласање.
(5) Член на Надзорен одбор не може истовремено
да биде и член на Извршен одбор, Судот на честа или
на други постојани органи и тела на Комората.
(6) Надзорниот одбор е одговорен за својата работа
пред Собранието и му поднесува извештај по потреба,
а најмалку еднаш годишно.
(7) Начинот на работата на Надзорниот одбор се утврдува со Деловник за работа.
4. Претседател на Комората
Член 35
(1) Претседателот на Комората ги врши следниве
работи:
1. ја претставува и застапува Комората и раководи
со нејзината работа согласно овој Статут и законите;
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2. се грижи за спроведување и извршување на одлуките донесени на седница на Собранието и бара редовни информации од Извршниот одбор;
3. се грижи одлуките и другите акти што ги носи
Собранието да бидат засновани на закон, овој Статут и
другите акти на Комората;
4. ја координира работата на Комората преку координација на работата на Извршниот одбор со другите органи и тела, комисиите и регионалните одбори на
Комората;
5. поднесува извештај пред Собранието за својата
работа и за работата на органите и телата на Комората
на крајот од годината;
6. се грижи за остварување на соработка со другите
комори, стоматолошки здруженија, институции, органи и организации од областа на здравството;
7. ги потпишува сите документи од материјално и
финансиско работење на Комората;
8. ги потпишува меморандумите, спогодбите и договорите што ги склучува Комората;
9. донесува правни акти и склучува правни дела,
чија вредност не надминува 3.000,00 (три илјади) евра
денараска противвредност и останати правни дела и
правни акти чија вредност надминува 3.000,00 (три илјади) евра во денарска противвредност склучува, односно донесува согласно одредбите на член 21 став 1
алинеја 24 и член 28 став 2 алинеја 15;
10. поднесува писмен извештај до Министерството за
здравство за спроведувањето на јавните овластувања;
11. одржува редовни контакти со државните органи
и институции, поради остварување на целите и задачите на Комората;
12. му предлага на Собранието избор и разрешување на членови на Извршниот одбор;
13. му предлага на Собранието избор и разрешување на претседатели и членови на одборите и постојаните комисии;
14. му предлага на Извршниот одбор избор и разрешување на претседател на Извршниот одбор и заменици на претседателот на Извршниот одбор;
15. именува и разрешува секретар на Стручната
служба на Комората;
16. предлага двајца заменици на Претседателот на
Комората;
17. во консултација со Извршниот одбор донесува
одлуки за материјалното-финансиско работење на Комората;
18. му предлага на Извршниот одбор кандидати за
избор и разрешување на главен и одговорен уредник и
уредувачки одбор на списанието на Комората;
19. заедно со претседателот и членовите на Извршниот одбор, по востановениот редослед на К-4 групата, како покровител, го организира Конгресот насловен како: “Нови технологии во стоматологијата”;
20. формира повремени работни тела (комисии, одбори и сл.); и
21. врши и други работи утврдени со овој Статутот
или со други акти на Комората.
(2) Претседателот во односите со Собранието има
право определен акт кој смета дека Собранието го носи
спротивно на Уставот на Р. Македонија, определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на
сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.
(3) При одлучувањето за акт кој има содржина или
сила како актот од став 2 на овој член, Претседателот
на Комората како член на Собранието има право да не
се изјасни за актот и да достави свое издвоено писмено
мислење за причините зошто не се изјаснува за актот.
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(4) Доколку во повторена постапка Собранието
повторно го донесе актот од ставот 2 на овој член,
Претседателот има право да ги преземе сите законски
мерки за понатамошно преиспитување на актот пред
надлежните органи на државната управа.
(5) Претседателот во односите со Извршниот одбор
има право определен акт кој смета дека Извршниот одбор го носи спротивно на Уставот на Р. Македонија,
определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.
(6) При одлучувањето за акт кој има содржина или
сила како актот од став 5 на овој член, Претседателот
на Комората како член на Извршниот одбор има право
да не се изјасни за актот и да достави свое издвоено
писмено мислење за причините зошто не се изјаснува
за актот.
(7) Доколку во повторена постапка Извршниот одбор повторно го донесе актот од ставот 5 на овој член,
Претседателот има право за актот да бара да се произнесе Собранието на Комората, а доколку Собранието
го потврди актот, понатаму има право да ги преземе
сите законски мерки за понатамошно преиспитување
на актот пред надлежните органи на државната управа.
Доколку Собранието не го потврди актот од ставот 5
на овој член, се смета како актот да не бил донесен.
(8) Одредбите од ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој
член, не се однесуваат на Статутот на Комората и негови измени и дополнувања.
(9) Постапката предвидена во ставовите 2, 3, 4, 5, 6
и 7 на овој член се доуредува со Деловникот за работа
на Собранието на Комората и со Деловникот за работа
на Извршниот одбор на Комората.
Член 36
(1) Претседателот на Комората го избира Собранието на Комората од редот на членовите на Комората.
(2) За Претседател на Комората, исто лице може да
биде избрано најмногу во два последователни мандати,
со можност за повторно кандидирање по пауза од еден
мандатен период.
(3) Овластени предлагачи на кандидат за Претседател на Комората може да бидат:
- најмалку три регионални одбори после верификација на нивните мандати или
- најмалку 20 (дваесет) делегати на новиот собраниски состав после верификација на нивните мандати.
(4) Предлогот за кандидат на претседател, кога овластен предлагач се регионални одбори, мора да биде
усвоен на официјална седница на регионалниот одбор
во новоизбраниот состав. Предлогот е важечки доколку гласале мнозинството од членови од регионалниот
одбор.
(5) Предлогот за кандидат на претседател кога овластен предлагач се регионални одбори, заедно со записниците од седниците на регионалните одбори, мора
да содржи образложение за квалитететот на кандидатот
кој го предлагаат.
(6) Кандидатот за претседател на Комората треба да
биде познат стручњак од областа на стоматологијата,
да ужива углед во членството на Комората, како и да
има способност да воспоставува соработки со институциите на државата кои имаат ингеренции во работата
на стоматологијата, другите стручни здруженија и комори, и способност за воспоставување на меѓународна
соработка на Комората.
(7) Овластените предлагачи од став 3 на овој член,
своите предлози за претседател на Комората ги доставуваат најдоцна 10 (десет) дена по одржувањето на
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конститутивно - изборната седница и верификацијата
на мандатите на делегатите на Собранието, во архивата
на Стручната служба на Комората, а адресирани до
Централанта изборната комисија.
(8) Централанта изборната комисија со свој акт утврдува кои кандидати се предложени според пропишаните статутарни процедури и кои кандидати се прифатени како предлози за претседател на Комората.
(9) Актите од ставот 7 на овој член, како и сите други акти на Централанта изборната комисија, се конечни
и заинтересираните лица немаат право на правен лек
против истите.
(10) Кандидатите за претседател имаат обврска да
поднесат пишана програма во која ќе ги изнесат своите
ставови и активноста за решавање на проблемите во
ингеренција на Комората, како и изјава за прифаќање
на кандидатурата за претседател, заедно со предлогот,
и во рокот од став 7 на овој член.
(11) Кандидатите, во време од десет минути може
да ја изнесат својата програма и на изборната седница
на Собранието.
(12) Изборот на претседател на Комората го врши
Собранието со тајно гласање. Избран е кандидатот кој
добил мнозинство гласови од вкупниот број делегати
во Собранието.
(13) Постапката за избор на претседател подетално
се разработува со посебен акт и со Деловникот за работа на Собранието.
Член 37
(1) Собранието на Комората избира двајца заменици на претседателот на предлог на Претседателот на
Комората.
(2) Замениците на претседателот се избираат од редот на членовите на Комората со мнозинство гласови
од вкупниот број делегати во Собранието, на предлог
на Претседателот на Комората, со јавно гласање.
(3) За заменик на претседателот на Комората, исто
лице може да биде избрано најмногу во два последователни мандати со можност за повторно кандидирање
по пауза од еден мандатен период .
(4) Заменик на претседателот на Комората може да
биде отповикан на предлог на најмалку 20 делегати на
Собранието или на предлог на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати
во Собранието, со јавно гласање.
(5) Замениците на претседателот го заменуваат
Претседателот на Комората за време на неговото отсуство. Кој од замениците на претседателот ќе го заменува претседателот, одлучува претседателот.
(6) Претседателот, одредени права, надлежности и
одговорности може да пренесе на замениците на претседателот и да бара одговорност за извршување на правата и одговорностите.
(7) Во случај претседателот предвреме да го заврши
мандатот од која било причина, тогаш Собранието на
предлог на три регионални одбори или 20 делегати на
Собранието одлучува кој од двајцата заменици на претседателот ќе ја извршува функцијата Претседател на
Комората, до спроведување на нови редовни избори за
Претседател на Комората, и кој во рок од 60 дена ќе ги
распише истите.
Член 38
(1) Предлог за разрешување на Претседателот на
Комората, до Собранието, може да поднесат најмалку
20 делегати на Собранието или најмалку три регионални одбори.
(2) Претседателот на Комората може да биде отповикан со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со тајно гласање.
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6. Суд на честа на Комората
Член 39
(1) Судот на честа е орган на Комората кој на барање од Обвинителот на Комората, согласно овој Статут
и актите на Комората, расправа и одлучува за одговорноста на докторите по стоматологија за сторена повреда од етичка и деонтолошка и професионална гледна
точка, за повредите на законот, Статутот и Кодексот на
стоматолошката етика и деонтологија и непочитување
на одлуките и актите на Комората.
(2) За сторените повреди од став 1 на овој член, Судот на честа ги изрекува следните мерки кои се евидентираат во досието на сторителот на повредата:
1. опомена;
2. јавна опомена;
3. забрана за учество во работата на органите на Комората;
4. времено одземање на лиценца за работа;
5. трајно одземање на лиценцата.
Член 40
(1) Судот на честа, во вршењето на својата работа, е
независен и суди врз основа на закон, Статутот на Комората, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија, релевантните етички кодекси и меѓународни конвенции и Деловникот за работа на Судот на честа.
(2) Деловниокот од став 1 на овој член го носи Собранието на Комората.
Член 41
(1) Судот на честа го сочинуваат претседател и најмалку петнаесет члена кои, на предлог на Претседателот на Комората, ги избира Собранието.
(2) Членовите на Судот на честа се избираат од редот на членовите на Комората кои имаат работно искуство од најмалку пет (5) години и кои имаат углед во
средината во која работат и живеат.
(3) Во работата на Судот на честа може да учествуваат и истакнати правници верзирани во судската практика, без право на одлучување.
(4) Во Судот на честа не може да бидат избрани:
Претседателот на Комората, членовите на Извршниот и
на Надзорниот одбор, членовите на другите тела и комисии, како и вработените во Стручната служба на Комората.
(5) Судија на Судот на честа не може да ја врши судиската должност:
1) ако самиот е странка, законски застапник или
полномошник на странка, ако со странката е во однос
на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник
или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или
вештак;
2) ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката;
3) ако странката, законскиот застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права
линија до кој и да е степен, а во странична линија до
четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен
другар или роднина по сватовство до втор степен, без
оглед дали бракот престанал или не;
4) ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител
или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник;
5) ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и
6) ако постојат други околности што ја доведуваат
во сомневање неговата непристрасност.
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(6) Останатите одредби поврзани со изземањето на
судиите на Судот на честа се уредуваат со актот од
член 40 став 1 на овој Статут.
Член 42
(1) Судот на честа суди во судски совети.
(2) Судот на честа е организиран во Првостепен
судски совет, составен од три члена и Второстепен судски совет, составен од пет члена.
(3) Претседателот на Судот на честа претседава со
Второстепениот судски совет и истиот не може да се
јави како член на Првостепен судски совет.
(4) Судот на честа во Второстепен судски совет одлучува по повод жалба од одлуката од Судот на честа
од прв степен.
(5) Одлуките на Судот на честа во Второстепениот
судски совет се конечни.
(6) Претседателот на Судот на честа на почетокот
на годината утврдува состав на судските совети од ставот 2 на овој член на кој состав Собранието на Комората дава согласност.
(7) Судот на честа е одговорен за својата работа
пред Собранието и му поднесува годишен извештај за
својата работа.
6. Обвинител на Комората и бранители
Член 43
(1) Собранието на Комората избира обвинител на
Комората од редот на членовите на Комората, најмногу
во два последователни мандати со можност за реизбор
по пауза од еден мандатен период.
(2) Обвинителот има двајца заменици кои ги избира
Собранието на предлог на Обвинителот, најмногу во
два последователни мандати со можност за реизбор по
пауза од еден мандатен период.
(3) Обвинителот или негов заменик не може да ја
врши обвинителската должност:
1. ако самиот е странка, законски застапник или
полномошник на странка, ако со странката е во однос
на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник
или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или
вештак;
2. ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката;
3. ако странката или законскиот застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права
линија до кој и да е степен, а во странична линија до
четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен
другар или роднина по сватовство до втор степен, без
оглед дали бракот престанал или не;
4. ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител
или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник;
5. ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и
6. ако постојат други околности што ја доведуваат
во сомневање неговата непристрасност.
(4) Останатите одредби поврзани со изземањето на
обвинителот или негов заменик се уредуваат со актот
од член 48 на овој Статут.
Член 44
(1) Обвинителот на Комората има право и должност
да поведе постапка против членот на Комората за кој
постои правосилна пресуда за повреда на закон.
(2) Во случај на повреда на Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија, обвинителот има право
и должност да поведе постапка пред Судот на честа
против член на Комората.
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(3) Обвинителот го поднесува и застапува обвинувањето и е самостоен и независен во својата работа.
Член 45
Пријава за поведување постапка пред Судот на честа до Обвинителот на Комората може да поднесат: органите на Комората, регионалните одбори на Комората, Министерството за здравство, релевантните стоматолошки друштва и здруженија, директор на јавна
здравствена установа по претходно мислење од Стручниот колегиум, работодавачот во приватна здравствена
установа, Фондот за здравствено осигурување, оштетениот и обвинителот.
Член 46
(1) Собранието избира 10 (десет) бранители на Комората од редовите на членовите на Комората.
(2) Бранители на Комората ги бранат интересите на
тужениот член на Комората во постапка пред Судот на
честа.
(3) Интересите на тужениот доктор пред Судот на
честа, во кој било степен, може да ги брани и самиот
обвинет, еден или повеќе од Бранителите на Комората
или адвокат ангажиран од тужениот.
Член 47
Судот на честа води евиденција за изречените мерки за повреди на законот, Статутот и Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија.
Член 48
Организацијата и другите прашања во врска со работата на Обвинителот на Комората, неговите заменици и бранителите, се уредуваат со акт донесен од Собранието.
V. КОМИСИИ НА КОМОРАТА
Член 49
(1) Комората има постојани комисии, како помошни работни тела на Комората што се формирани
согласно со овој Статут или со одлука на Собранието.
(2) Комората има повремени комисии, како помошни работни тела на Комората, коишто се формирани со
одлука на Извршниот одбор или Претседателот на Комората.
(3) Комисиите за прашања од својата работа заземаат ставови и мислења, даваат предлози и препораки и
донесуваат одлуки и заклучоци.
Член 50
(1) Претседателот на постојаните комисии се
предлага од редот на членовите на Комората, освен
претседателот на Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем, каде претседател на Комисијата
е потпретседателот на Комората.
(2) Членовите на постојаните комисии се предлагаат од членството на Комората, а ги избира Собранието
на Комората, на предлог на Претседателот на Комората, со мандат од четири години. Претседател или
член на една постојана комисија не може да биде претседател или член во друга постојана комисија.
(3) Повремените комисии се формираат од Извршниот одбор за извршување на одделни задачи на
Комората и со одлуката за формирање се определува
составот, задачите и овластувањето на истите. Со завршувањето на задачите престанува постоењето на повремената комисија.
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(4) Комисиите од став 1 на овој член може да формираат свои работни групи.
(5) По одредени прашања комисиите соработуваат
меѓу себе и работат под координација на Извршниот
одбор.
(6) Составот, надлежностите и начинот на работата
на постојаните комисии се регулираат со посебни деловници за секоја комисија одделно.
(7) Деловникот од став 6 на овој член за секоја комисија одделно го носи Собранието на Комората.
(8) Начинот на работата на повремените комисии и
работните тела, се регулираат со деловник за работа
кој го носи Извршниот одобор на Комората.
(9) Актите поврзани со изборите на органите на Комората и регионалните одбори како и деловникот за работа на Изборната комисија на Комората, ги носи Собранието на Комората и за нив не се применуваат одредбите од став 7 и 8 на овој член.
(10) Комисиите за својата работа се одговорни пред
Претседателот на Комората, замениците на претседателот на Комората, Извршниот одбор и Собранието.

7. Комисија за доделување награди, составена од
пет (5) члена;
8. Комисија за статутарни и правни прашања, составена од пет (5) члена;
9. Комисија за информативно - пропагандна и издавачка дејност, составена од пет (5) члена;
10. Комисија за меѓународна соработка, составена
од пет (5) члена;
11. Комисија за управување со Фондот за взаемна
помош, составена од три (3) члена.

Член 51
(1) Претседателите на постојаните комисии поднесуваат предлог - план за активности за секој тримесечен период до Извршниот одобор и до Претседателот
на Комората.
(2) Претседателите на постојаните комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до Извршниот одбор и до Претседателот на Комората и тоа за секој
изминат тримесечен период, додека на крајот на секоја
година од својот мандат поднесуваат извештај до Собранието на Комората.
(3) Извршниот одбор, односно Претседателот на
Комората, поднесените предлог-планови за активности, како и извештаи за работата на комисиите, ги
разгледуваат и по истите се произнесуваат.
(4) Претседателите на повремените комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до органот
кој ги формирал и тоа најдоцна 8 (осум) дена по истекот на рокот за завршување на задачата за која се формирани.
(5) Органот кој ги формирал повремените комисии,
поднесените извештаи за работата на комисиите, ги
разгледува и по истите се произнесува.

Член 55
(1) Регионалните одбори на Комората го претставуваат и организираат севкупното членство на докторите
од една или повеќе општини или дел од општина.
(2) Членовите на Комората се организираат во регионални одбори според местото на живеење.

Член 52
(1) Информација за донесените ставови, мислења,
предлози, препораки, одлуки и заклучоци од одржаните седници на комисиите се доставуваат до Извршниот
одбор и до Претседателот на Комората, најдоцна 8
(осум) дена од нивното усвојување.
(2) Одредбата од став 1 не се применува на работењето на Централната изборна комисија.
Член 53
Комората ги има следните постојани комисии:
1. Комисија за стручни стоматолошки прашања,
составена од седум (7) члена;
2. Комисија за стоматолошка етика и деонтологија,
составена од пет (5) члена;
3. Комисија за економски прашања, составена од
пет (5) члена;
4. Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем, составена од девет (9) члена;
5. Централна изборна комисија на Стоматолошката
комора на Македонија, составена од пет (5) члена;
6. Комисија за стручен надзор, составена од пет (5)
члена;

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМОРАТА
Член 54
Комората е организирана во регионални одбори коишто опфаќаат една или повеќе општини или дел од
една општина, во зависност од бројот на докторите на
стоматологија кои работат на подрачјето од регионалниот одбор.
1. Регионални одбори

Член 56
Регионални одбори се основаат за следниве подрачја на општини:
1. Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево;
2. Регионален одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар;
3. Регионален одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;
4. Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци;
5. Регионален одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша,
Дебар и Центар Жупа;
6. Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија;
7. Регионален одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево;
8. Регионален одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево;
9. Регионален одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково;
10. Регионален одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца;
11. Регионален одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево,
Македонски Брод и Пласница;
12. Регионален одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани;
13. Регионален одбор Струмица за подрачјето на
општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново
Село;
14. Регионален одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;
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15. Регионален одбор Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци, Радовиш и Конче;
16. Регионален одбор Центар за подрачјето на општина Центар;
17. Регионален одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај;
18. Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на
општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково;
19. Регионален одбор Аеродром за подрачјето на
општина Аеродром;
20. Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на
општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново;
21. Регионален одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево;
22. Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето
на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и
Македонска Каменица.
Член 57
Регионалните одбори на Комората ги спроведуваат актите, одлуките, ставовите и заклучоците на органите на
Комората за своето подрачје и ги имаат следните задачи:
1. негуваат добри односи меѓу членовите на Комората и ги разрешуваат споровите меѓу нив;
2. доставуваат барање до Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија на Комората, за посредување и медијаторство во решавање на спорови меѓу стоматолозите кои не можеле да бидат решени во одборот;
3. покренуваат постапка пред Судот на честа;
4. примаат и разгледуваат иницијативи и предлози,
и на барање на докторите на стоматологија од своето
подрачје, ги доставуваат до органите на Комората;
5. го информираат Извршниот одбор за состојбата
во својот регион;
6. водат евиденција за членовите на Комората од
својот регион;
7. редовно да ги информираат своите членови за активностите на Комората,
8. располагаат со средствата на одборот во рамките
на законот и актите на Комората;
9. спроведуваат изборни активности и избори за
членови во органите на Комората согласно актите на
Комората;
10. предлагаат до Извршниот одбор можни кандидати за членови на комисиите;
11. учествуваат во изработката на предлогот на
мрежата на стоматолошки ординации и здравствени
установи каде што се врши стоматолошка дејност на
своето територијално подрачје;
12. преземаат мерки против нелегална работа во
стоматологијата;
13. соработуваат со органите на Комората;
14. соработуваат со органите на локалната самоуправа и заедно со истите ги решаваат проблемите што ги
засегаат докторите на стоматологија;
15. ги доставуваат барањата за добивање средства
од Фондот за взаемна помош на членовите на Комората од своето подрачје до Комисијата за управување со
фондот за взаемна помош; и
16. вршат и други работи определени со Статутот и
други акти на Комората.
Член 58
(1) Регионалните одбори се состојат од пет члена и
тоа претседател, заменик - претседател, секретар и два
члена.
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(2) Претседателот ги води и координира работите и
ги свикува седниците на регионалниот одбор.
(3) Регионалниот одбор ги донесува одлуките со
мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
(4) Регионалните одбори најмалку еднаш во шест
месеци свикуваат собир на докторите на стоматологијата од своето подрачје на којшто поднесуваат извештај
за својата работа и на којшто се повикуваат претставници на органите на Комората.
(5) Работата на регионалните одбори се регулира со
деловник за работа кој го носи Собранието на Комората.
(6) Претседателите на регионалните одбори еднаш
во 6 (шест) месеци поднесуваат извештај за своите активности пред Претседателот на Комората и пред Извршниот одбор.
Член 59
(1) Кандидатите за членови на регионалните одбори, докторите ги предлагаат на собир на доктори на
стоматологија - членови на Комората.
(2) Предлагачот дава образложение за својот предлог, презентирајќи ги моралните, стручните и организационите способности на кандидатот, и неговата препознатливост и достигувања во регионалниот одбор.
(3) Предложениот кандидат доколку ја прифати
кандидатурата, ја образложува својата визија за работата во регионалниот одбор и ја доставува во писмена
форма.
(4) Изборот на членовите на регионалните одбори
се врши со тајно гласање.
(5) Начинот на избор на регионалните одбори и делегатите во Собранието на Комората се регулира со посебен акт на Собранието на Комората.
Член 60
Регионалните одбори се финансираат со дел од членарината на Комората, определен со одлука на Собранието и согласно актот со кој се регулира финансиското работење на Комората.
2. Стручна служба на Комората
Член 61
(1) Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Комората
ги врши Стручната служба на Комората.
(2) Стручната служба на Комората врши работи во
врска со:
1. Спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат Собранието и
органите на Комората;
2. Примената на законите и подзаконските акти што
се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи;
3. Спроведување на постапките за издавање, обновување, продолжување, одземање на лиценците за работа;
4. Го води и ажурира Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на докторите по
стоматологија;
5. Води писмена и електронска евиденција на сите
доктори по стоматологија, членови на Комората;
6. Стручно ги подготвува сите предлози на акти,
информации и други материјали што треба да бидат
предмет на расправа пред органите на Комората;
7. Врши други работи во врска со работата на Комората.
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Член 62
(1) Работата на Стручната служба ја организира и ја
раководи секретар на Стручната служба на Комората.
(2) За секретар на Стручната служба на Комората
може да биде избрано лице со завршено најмалку високо образование.
(3) Секретарот на Стручната служба на Комората е
во редовен работен однос и професионално ги врши
работите од надлежност на Комората.
(4) Секретарот на Стручната служба се именува од
страна на Претседателот на Комората по претходно
распишан јавен оглас за вработување.
(5) Секретарот на Стручната служба на Комората:
1. Му помага на Претседателот на Комората;
2. Учествува во подготвувањето и организирањето
на седниците на Собранието на Комората, на Извршниот одбор, на Надзорниот одбор и на комисиите;
3. Се грижи за благовремено подготвување и дистрибуирање на материјалите што ќе се разгледуваат од
Собранието и од неговите органи;
4. Одговорено е за одржување и ажурирање на Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на доктори на стоматологија;
5. Одговорно е за техничко-административните работи на Комората врзани за процесот на лиценцирање
(издавањето, продолжувањето, обновувањето и одземањето на лиценците на докторите по стоматологија), во
согласност со Законот за здравствена заштита, Статутот и правилниците на Комората;
6. Се грижи за благовремено и редовно информирање на регионалните одбори за одлуките на органите на
Комората;
7. Ги следи законските прописи од областа на здравството и другите прописи за работите на Комората;
8. Се грижи и ги чува печатот и штембилот на Комората;
9. врши и други работи во согласност со Статутот и
другите акти на Комората.
(6) За својата работа, секретарот одговара пред
Претседателот на Комората.
Член 63
(1) Бројот на вработените во Стручната служба и
нивните задачи го утврдува Извршниот одбор со акти
за организација и систематизација на работните места
и опис на работните задачи на Стручната служба на
Комората, при што се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.
(2) Платите и другите права на вработените во
Стручната служба на Комората се утврдуваат согласност со закон и актите на Комората.
(3) Извршниот одбор донесува правилник за плата,
надоместоци на плата, наградување и санкционирање
на Стручната служба на Комората.
VIII. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА
КОМОРАТА
Член 64
(1) Финансиското - материјалното работење на Комората се врши врз основа на финансискиот план којшто го донесува Собранието на Комората.
(2) Финансиско - материјалното работење се извршува преку денарска и девизна жиро - сметка на Комората.
Член 65
(1) Комората остварува приходи од:
1. членарини што ги плаќаат нејзините членови;
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2. средства по план/програма за вршење на надзор
над стручната работа од буџетот на Министерството за
здравство;
3. надоместок за услуги што ги врши Комората;
4. приходи од акредитирани и организирани конгреси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, советувања и сл.;
5. приходи од издавачка дејност;
6. од прилози и подароци;
7. донации;
8. од други извори.
(2) Висината на членарината на годишно ниво, со
одлука, ја определува Собранието на Комората.
(3) Цените на услугите кои ги врши Комората, се
определуваат со посебен акт на Собранието на Комората, на кој согласност дава министерот за здравство.
Член 66
(1) Комората има свој имот и приходи и нив може
да ги стекнува во согласност со законските прописи.
(2) Имотот припаѓа на сите членови на Комората
кои континуирано плаќале членарина во лиценцниот
период.
(3) Имотот го сочинува:
1. недвижен имот;
2. инвентар и друг подвижен имот;
3. имотни права;
4. хартии од вредност;
5. парични средства;
6. друго.
(4) Со средствата и имотот Комората располага самостојно, во согласност со законите, другите прописи,
Статутот и другите акти на Комората.
Член 67
Средствата добиени од уплата на членарините се
користат за:
1. остварување на право на сопственост на Комората над недвижен и подвижен имот;
2. тековно одржување на имотот сопстевност на Комората;
3. исплата на даноци, придонеси и други јавни давачки;
4. исплата на плати и надоместоци за вработените и
привремено ангажирани лица за работата на Комората;
7. надоместоци на трошоци направени од вработени
или ангажирани лица, односно од членови на Комората
кои оправдано делувале во нејзин интерес,
8. надоместоци за тековни трошоци за организирање на седници, собири; состаноци на органите на Комората.
IX. ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА
Член 68
Јавни овластувања кои согласно Законот за здравствена заштита ѝ се доверени на Комората од страна на
Министерството за здравство се:
- издавање, обновување, продолжување и одземање
на лиценци за работа;
- водење регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци;
- вршење стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници;
- определување едукатори, ментори и стоматолошки здравствени установи под чиј надзор се спроведува
пробната работа на докторите по стоматологија; и
- донесување општи акти согласно закон, а со согласност на министерот за здравство.
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Член 69
(1) Комората издава, обновува и продолжува лиценца за работа врз основа на писмено барање поднесено од докторот по стоматологија кој ги исполнува условите утврдени во Законот за здравствената заштита.
(2) Комората води Регистар на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци за работа за доктори
на стоматологија кои вршат стоматолошка дејност.
(3) Комората може, по потреба, да воведи и други
евиденции согласно Законот и со овој Статут.
(4) Сигурноста и тајноста на податоците се гарантира согласно со прописите за заштита на лични податоци.
(5) Условите, начинот на запис, формата, содржината и водењето на Регистрите се пропишани со акт на
Комората, на кој министерот за здравство дава согласност.
Член 70
(1) Комората врши надзор над стручната работа на
здравствените установи и другите установи кои вршат
здравствена дејност и на здравствените работници и
соработници согласно Законот за здравствена заштита,
заради контрола над стручната работа на здравствените
работници и здравствените установи, спроведување на
стручните упатства, оценка на стручната работа, како и
проценка на условите и начинот на укажување на
здравствената заштита, а согласно одредбите на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски
акти.
(2) По завршување на надзорот над стручната работа се подготвува и доставува извештај за надзорот до
Министерот за здравство и до установата во која е извршен надзорот.
Член 71
(1) Комората определува едукатори, ментори и стоматолошки здравствени установи под чиј надзор се
спроведува пробната работа на докторите по стоматологија.
(2) По завршувањето на пробната работа, докторот
на стоматологија полага стручен испит пред испитна
комисија што ја формира Комората.
Член 72
(1) Комората во рамки на своето работење, а со цел
вршење на јавните овластувања доверени со Законот за
здравствена заштита, донесува општи акти согласно со
закон, а со согласност на министерот за здравство.
(2) Општите акти од ставот 1 на овој член се носат
согласно одредбите на глава XIII од овој Статут.
X. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ КОМОРИ,
ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ЗДРУЖЕНИЈА
Член 73
Комората соработува со државните органи, институции, други комори и релевантни стоматолошки здруженија и други организации и асоцијации за работи од
заеднички интерес.
Член 74
(1) Комората соработува со стоматолошки комори
на други држави и со други меѓудржавни организации
и здруженија од областа на здравството.
(2) Комората може да биде членка на меѓународни
стоматолошки асоцијации.
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(3) Соработката од став 1 на овој член се остварува со
непосредни контакти, размена на информации, публикации и други извори, со организирање на советување, јавни трибини, со деловно поврзување и со други форми.
XI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА
Член 75
Комората обезбедува јавност во своето работење
преку:
1. јавност на седниците на органите на Комората,
освен кога тоа е определено поинаку со Статутот и
други акти на Комората,
2. информирање на членовите на Комората на состаноци,
3. информирање на јавноста за својата работа преку средствата за јавно информирање, преку соопштенија, преку гласилото и web - страницата на Комората,
4. соработка со средствата за јавно информирање и
одржување конференции за медиумите,
5. преку други средства и начини.
Член 76
(1) Претседателот на Комората и од него овластени
лица може да даваат податоци и информации во врска
со работата на Комората и нејзините органи и се одговорни за нивната вистинитост и точност.
(2) Лицата од претходниот став не смеат да даваат
податоци и информации кои според актите на Комората
претставуваат деловна тајна или со кои би биле нарушени интересите или угледот на членовите на Комората.
Член 77
Со посебен акт на Комората се определуваат исправите и податоците што претставуваат деловна тајна и
чие соопштување на неовластено лице би било спротивно на интересите на членовите на Комората.
Член 78
Сите членови на Комората кои се избрани во органите на Комората се должни да пополнат образец и да
го достават до Комисијата за верификување на факти
со што би се отстранил сомнежот за влијание на одредени служби и структури во системот, односно тие
членови би останале само како стручњаци во органите
на Комората за што би потпишале посебна изјава.
XII. СПИСАНИЕ НА КОМОРАТА
Член 79
(1) Комората издава свое информативно стручно
списание, што излегува по потреба, а најмалку периодично на четири месеци, преку кое се обезбедува навремено информирање на своите членови и пошироката
јавност, за одлуките, заклучоците, ставовите, предлозите и мислењата усвоени на седниците на органите и телата, извештаите усвоени од Собранието, за организираните акредитирани и други стручни предавања како
и за други актуелности што се од интерес на докторите
по стоматологија. Списанието има и стручен дел каде
докторите по стоматологија може да ги објавуваат своите стручни искуства.
(2) Списанието бесплатно го добиваат сите членови
на Комората, а истите се објавуваат на интернет страницата на Комората.
(3) Гласилото има главен и одговорен уредник и
уредувачки одбор. Уредувачкиот одбор е составен од
еминентни стручнаци од РМ (40%) и од други држави
(60%).

29 мај 2017

(4) Главниот и одговорен уредник и Уредувачкиот
одбор, за својата работа одговараат пред Извршниот
одбор, пред Претседателот на Комората и пред Собранието на Комората.
Член 80
(1) Комората има своја интернет страница за презентација на Интернет преку која членовите на Комората и јавноста можат да се информираат за нејзините
активности, работа, структура и организација, органи и
тела, за организираните акредитирани и други стручни
предавања и сл.
(2) Комората во соработка со Министерството за
здравство на РМ, Фондот за здравствено осигурување
на РМ, други инстутуции или самостојно издава материјали за промотивни кампањи, промоција и афирмација на оралното здравје и негова профилакса.
XIII. АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ АКТИ
Член 81
(1) Акти на Комората се:
1. Статут на Комората;
2. Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија;
3. Правилник за избори и отповикување на членови
на регионалните одбори, Собранието, претседател на
Комората и другите органи на Комората;
4. Деловник за работа на Собранието;
5. Деловник за работа на Извршниот одбор;
6. Деловник за работата на Надзорниот одбор;
7. Деловник за работа на Судот на честа;
8. Деловник за работа на Обвинителот на Комората;
9. Деловник за работа на бранителите на Комората;
10. Правилник за формата, содржината и начинот
на водењето на Регистарот на доктори по стоматологија;
11. Правилник за поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи и докторите под чиј надзор се спроведува пробна работа;
12. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и
формата и содржината на образецот на лиценцата за
работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата;
13. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците;
14. Правилник за облиците на КСУ, критериуми за
распоредување на облиците, критериумите за избор на
спроведувачите на КСУ и бодовите стекнати со КСУ
во периодот на важење на лиценцата;
15. Правилник за вршење стручен надзор над стручната работа на здравствените установи и здравствените
работници;
16. Правилник за финансиско работење, организација и начинот на водењето на сметководството и на
други материјално - финансиски прашања на Комората;
17. Правилник за организација и работа на Стручната служба на Комората;
18. Правилник за систематизација на работните
места и опис на работните задачи на вработените во
Стручната служба на Комората;
19. Правилник за плата, надоместоци на плата, наградување и санкционирање на Стручната служба на
Комората;
20. Правилник за доделување награди;
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21. Деловник за работата на Комисијата за стручни
стоматолошки прашања;
22. Деловник за работата на Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија;
23. Деловник за работа на Комисијата за економски
прашања;
24. Деловник за работа на Комисијата за развој на
стоматолошкиот здравствен систем;
25. Деловник за работа на Централната изборна комисија на Стоматолошката комора на Македонија;
26. Деловник за работа на Комисијата за статутарни
и правни прашања;
27. Деловник за работа на Комисијата за информативно, пропагандна и издавачка дејност;
28. Деловник за работа на Комисијата за меѓународна соработка;
29. Деловник за работа на Комисијата за управување со фонд за взаемна помош; и
30. други акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората.
(2) Актите на Комората се објавуваат на интернет
страницата на Комората.
Член 82
(1) Статутот и општите акти ги подготвува Комисијата за статутарни и правни прашања.
(2) Работниот текст на Статутот се поставува на интернет страницата на Комората за разгледување и давање предлози, идеи и забелешки од членовите на Комората. Периодот за разгледување и давање предлози,
идеи и забелешки од членовите на Комората трае 30
(триесет) дена.
(3) Откако работниот текст на Статутот ќе се објави
на интернет страница на Комората, членовите на Комората своите предлози и забелешки ги доставуваат на емаил адреса на претседателите на своите регионални
одбори, во рокот определен од ставот 2 на овој член,
кои потоа во рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот
од став 2 на овој член, истите ги доставуваат до Комисијата за статутарни и правни прашања.
(4) По утврдувањето на предлог – текстот, Комисијата за статутарни и правни прашања го доставува на
разгледување до Извршниот одбор на Комората.
(5) Извршниот одбор ги предлага Статутот и општите акти за донесување на Собранието.
Член 83
Министерството за здравство дава согласност на
општите акти со кои поблиску се уредува вршењето на
јавните овластувања на Комората чиј основ за донесување е Законот за здравствена заштита и ги објавуваат
во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 84
Изменувањето и дополнувањето на Статутот и другите општи акти се врши во постапка, како за нивно
донесување утврдени со овој Статут.
Член 85
(1) Иницијатива за изменување или дополнување на
Статутот може да даде Претседателот на Комората,
најмалку 15 делегати на Собранието на Комората или
најмалку три регионални одбори.
(2) Измените и дополнувањата ги изготвува Комисијата за статутарни и правни прашања и ги доставува
до Извршниот одбор.
(3) Предлогот за изменување и дополнување на
Статутот до Собранието на Комората го поднесува Извршниот одбор.
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XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 86
Започнатите постапки пред денот на влегување во
сила на овој Статут ќе продолжат да се водат согласно
одредбите од Статутот кој важел до денот на донесување на овој Статут.
Член 87
Претседателот на Комората, членовите на органите, телата, комисиите на Комората продолжуваат да
ја вршат својата функција се до истекот на нивниот
мандат.
Член 88
Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Стоматолошката комора на
Македонија од 22.12.2012 година објавен во „Службен
весник на Република Македонија“ бр. 13/2013.
Член 89
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото
донесување, а ќе се применува по уписот во Централниот регистар на Република Македонија и објава во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0201-223/1
Стоматолошка комора
28 март 2017 година
на Македонија
Скопје
Претседател,
проф. д-р Владимир Поповски, с.р.
Собрание на Стомалошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р Круме Чесноски, с.р.
__________
1168.
Врз основа на член 129 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 101/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16 и 37/16) и член 21 став (1) алинеја 21 и
член 81 став (1) алинеја 14 од Статутот на Стоматолошка комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на седницата одржана
на 28.3.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ
ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ НА КОНТИНУИРАНО
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА

Член 2
(1) Преку стручното усовршување на здравствените работници со високо образование од областа на
стоматологијата (во натамошниот текст: доктори на
стоматологија) континуирано ги надградуваат знаењата и вештините за дијагностика и лекување на пациентите обновување на постојните и запознавање со
новините во стоматолошката струка и науката и усвојување на нови вештини за апликација на нови дијагностички и терапевтски модалитети, заради подигнување на квалитетот на стоматолошката здравствена
заштита и стекнување на услови за обновување на лиценцата за работа.
(2) Облиците на констинуирано стручно усовршување на докторот на стоматологија во период од седум
години се вреднува по пат на бодување.
Член 3
Континуираното стручно усовршување се заснова
на начелата на континуираност на едукацијата, еднаков
пристап до сите облици на континуирано стручно усовршување, слободен избор на облиците на континуирано стручно усовршување што се категоризирани и
вреднувани со бодовен систем од Стоматолошката комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).
Член 4
(1) Облиците на континуирано стручно усовршување ги одобрува Комисијата за стручни стоматолошки
прашања на Комората.
(2) Комисијата на стручни стоматолошки прашања
на Комората во рок од 15 дена од поднесување на барањето од страна на организаторот одлучува за вреднување на обликот на континуирано стручно усовршување.
(3) Врз основа на добиена одлука за признавање и
категоризација, организаторот на подготвителните материјали и на сертификатите, го означува начинот на
бодовното вреднување на обликот на стручното усовршување утврден со овој правилник.
(4) На решението на Комисијата за стручни стоматолошки прашања барателот на обликот на континуирано стручно усовршување има право на жалба до Извршниот одбор на Комората во рок од 8 дена по приемот на решението.
(5) Со организаторот на облиците на континуирано стручно усовршување, Комората склучува договор за меѓусебните права и обврски, во кој особено
се наведени обврските на организаторот на облиците
на континуирано стручно усовршување за правилно
спроведување на облиците на континуирано стручно
усовршување, правото на Комората да го контролира
спроведувањето на облиците на континуирано
стручно усовршување и последиците од неправилно
спроведување на облиците на континуирано стручно
усовршување.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

II.ОБЛИЦИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на
спроведувачите на облиците на континуирано стручно
усовршување и бодовите на континуирано стручно
усовршување за обновување на лиценцата за работа за
здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.

Член 5
Континуирано стручно усовршување на докторите
на стоматологија се спроведува преку облици на стручно усовршување, и тоа:
1. Континуирано стекнување на стручни и научни
звања, и
2. Континуирано спроведување на стручно усовршување.
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Член 6
Континуирано стекнување на стручни и научни звања на докторите на стоматологија се изведува преку
едукативни облици, и тоа:
1. специјализација,
2. супспецијализација,
3. магистериум,
4. докторат, и
5. изготвување на учебници, книги, монографии,
прирачници и трудови во стручни списанија.
Член 7
Континуирано спроведување на стручно усовршување, според начинот на пренесување на знаењето и
вештините, се врши преку следниве облици:
1. размена на искуства:
- конгрес и стручен состанок,
2. теоретска едукација (преку запознавање со современите достигнувањата во одредена стручна област која ја изведуваат поканети предавачи):
- стручна конференција, семинар, симпозиум и
стручно предавање,
3. теоретско практична едукација за достигнувањата во одредена стручна област и запознавање со практичните вештини која ја изведуваат поканети предавачи:
- курс.
Размена на искуства
А. Конгрес
Член 8
(1) Конгрес е облик на стручно усовршување каде
се собираат голем број на доктори на стоматологија,
организиран од стоматолошки друштва и здруженија
каде се презентираат современите искуства од стоматологијата или од одредена специјалност на стоматологијата.
(2) Критериуми за распоредување на обликот на
континуирано стручно усовршување конгрес се:
1. конгресниот одбор има најмалку девет члена од
кои најмалку пет се едукатори-консултанти/доктори на
науки избрани во наставно-научно звање,
2. периодично одржување, на најмалку две години,
3. времетраење - најмалку два дена,
4. најмалку четири пленарни предавачи (од четири
различни земји),
5. најмалку 20 пријавени усни презентации,
6. најмалку 30 пријавени постер презентации, и
7. организаторот треба да издаде книга на апстракти или електронска форма на книга на апстракти, по
критериумите за поднесување апстракт.
(3) Организаторот го најавува одржувањето на конгресот најмалку девет месеци пред одржувањето, податоците за составот на конгресниот одбор со курикулиумите на членовите, организаторот треба да ги достави
шест месеци пред одржувањето, а програмата со презентерите и нивните податоци треба да ги достави најмалку еден месец пред одржувањето.
Член 9
Конгресот може да се распореди во зависност од
критериумите од овој правилник, како:
1. Домашен конгрес,
2. Домашен конгрес со меѓународно учество, и
3. Меѓународен конгрес.

Член 10
Распоредувањето на конгресот како домашен конгрес се врши ако се исполнети следните критериуми:
1. конгресниот одбор има најмалку девет члена од
кои најмалку пет се едукатори-консултанти/доктори на
науки избрани во наставно-научно звање,
2. периодично одржување, на најмалку две години,
3. времетраење - најмалку два дена,
4. минимум четири поканети пленарни предавачи
(од четири различни земји),
5. најмалку 20 усни презентации,
6. најмалку 30 постер презентации, и
7. издаде книга на апстракти или електронска форма на книга на апстракти, по критериумите за поднесување апстракт.
Член 11
Распоредувањето на конгресот како домашен конгрес со меѓународно учество се врши ако се исполнети
следните критериуми:
1. најмалку 30% од членовите на Конгресниот одбор е составен од членови на стоматолошки друштва/
здруженија од најмалку две други држави кои се доктори на науки избрани во наставно - научно звање,
2. минимум 4 пленарни предавачи (од четири различни земји),
3. минимум 20 усни презентации од кои 25% треба
да се предавања на странски предавачи,
4. минимум 25% од минималниот број на постер
презентациите да се од странски учесници,
5. обезбеден превод најмалку на англиски јазик, и
6. издаде книга на апстракти или електронска форма на книга на апстракти, по критериумите за поднесување апстракт.
Член 12
Распоредувањето на конгресот како меѓународен
конгрес се врши ако организитор е домашно стоматолошко друштво или здружение кое е член на меѓународна асоцијација:
- официјална членка на регионално друштво/здруженија (најмалку пет земји од регионот), на земјите
членки од ОЕЦД, на европско или друштво/ светско
здружение или
- има склучено официјален меморандум за соработка
со меѓународна регионална асоцијација (најмалку пет
земји од регионот), со европска или светска асоцијација.
Б. Стручен состанок
Член 13
(1)Стручен состанок е годишен собир на доктори на
стоматологија во организација на стоматолошко друштво или здружение каде се презентираат искуствата од
одредена специјалност на стоматологијата.
(2) Критериуми за распоредување на обликот на континуирано стручно усовршување стручен состанок се:
1. работно претседателство од најмалку 6 (шест)
члена од кои најмалку три се доктори на науки;
2. најмалку четири усни презентации од членови на
здружението организатор, без поканетите предавачи.
(3) Организаторот стручниот состанокот треба да го
најави најмалку два месеца пред одржувањето и еден
месец пред одржувањето да го достави составот на работното претседателство со курикулумите на членовите и програмата со презентерите и нивните податоци.
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2.Теоретска едукација
А. Стручна конференција
Член 14
(1) Стручна конференција е најголем специјалистички собир за теоретска едукација на стоматолошко
друштво или здружение каде повеќе предавачи поканети од организаторот ги изнесуваат своите сознанија,
откритија или достигнувања од одредена област и за
одредена многу јасно дефинирана тематска област, на
конкретна проблематика во теоретска форма.
(2) Критериуми за распоредување на обликот на
континуирано стручно усовршување стручна конференција се:
1. најмалку 8 предавачи од определена гранка на
специјализација,
2. траење на секое од предавањата најмалку 30 минути,
3. превод најмалку на англиски јазик во случај кога
стручната конференција има меѓународен карактер и е
со странски учесници, и
4. издавање работен материјал со приклучени дискусии и заклучоци од конференцијата.
Б. Семинар
Член 15
(1) Семинар претставува стручен собир - состанок
или серија на состаноци кои пред сѐ се однесува на
стекнување на знаење, а не на стекнување на вештина
преку слушање и размена на мислења со експертите
(презентери) и другите учесници. Од присутните се
очекува да имаат предзнаење за конкретната тема и да
бидат активни дискутанти, а не пасивни слушатели.
(2) Се одвива во групи до 50 слушатели, каде од
учесниците се бара активно учество. Организаторот на
овој тип на стручен собир задолжително доставува работна програма за семинарот.
(3) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување семинар се:
1. еден до два поканети предавачи - доктори на науки и/или доктори магистри по стоматолошки науки,
доктори примариуси и доктори на науки и акредитирани предавачи, траење на секое од предавањата од најмалку 45 минути и
2. време за дискусии од 10 минути.
(4) Критериуми за распоредување на обликот на стручно усовршување семинар со меѓународно учество се:
1. најмалку двајца поканети предавачи од кои едниот е доктор на науки избран во наставно научно звање
од странство,
2. магистри по стоматолошки науки, доктори примариуси и доктори на науки,
3. траење на секое од предавањата од најмалку 45
минути и
4. време за дискусии од 10 минути.
В. Симпозиум
Член 16
(1) Симпозиум претставува стручен собир на дадена проблематика која е опфатена на мултидисциплинарен начин со презентации на повеќе експерти на од
различни специјалности. Се однесува на поголем аудиториум, а пасивните слушатели имаат можност да им
поставуваат прашања на експертите. Може да трае
еден или повеќе денови и се одвива во групи до 300
слушатели.

(2) Симпозиумите може да се:
1. домашен симпозиум,
2. симпозиум со меѓународно учество и
3. меѓународен симпозиум.
(3) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување домашен симпозиум се:
1) најмалку четири предавачи од земјава – доктори
на науки, а како петти предавач на симпозиумот може
да биде:
- специјалист по одредена област од стоматологија
со најмалку пет години работно искуство во одредена
специјалистичка област и активно учество на најмалку
три меѓународни конгреси или домашни конгреси со
меѓународно учество, во последните пет години,
- акредитиран предавач,
- магистар по стоматолошки науки,
- примариус и
- доктор на науки.
2) траење на секое од предавањата од најмалку 30
минути,
3) време за дискусии 10 минути.
(4) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување симпозиум со меѓународно учество се:
1) Најмалку четири предавачи доктори на науки од
кои 50% треба да се од странство, а како петти предавач на симпозиумот може да биде:
- специјалист по одредена област од стоматологија
со најмалку пет години работно искуство во одредена
специјалистичка област и активно учество на најмалку
три меѓународни конгреси или домашни конгреси со
меѓународно учество, во последните пет години,
- акредитиран предавач,
- магистар по стоматолошки науки,
- примариус,
- доктор на науки.
2) траење на секое предавање најмалку 30 минути и
3) време за дискусии 10 мин.
(5) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување меѓународен симпозиум се:
1) најмалку шест поканети предавачи, од кои 50%
треба да се од странство,
2) траење на секое предавање најмалку 30 минути.
3) време за дискусии 10 мин и
4) како седми предавач на симпозиумот може да
биде поканет:
- специјалист по одредена област од стоматологија
со најмалку пет години работно искуство во одредена
специјалистичка област и активно учество на најмалку
три меѓународни конгреси или домашни конгреси со
меѓународно учество, во последните пет години,
- акредитиран предавач,
- магистар по стоматолошки науки;
- примариус,
- доктори на науки.
5) трае два дена.
Г. Стручно предавање
Член 17
(1) Стручно предавање претставува стручен облик
на континуирано стручно усовршување каде еден или
повеќе предавачи ги изнесуваат своите сознанија, откритија или достигнувања во теоретска форма.
(2) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување стручно предавање се:
1. предавачи се доктори на наука, доктори - магистри по стоматолошки науки, доктори примариуси,
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2. траење на секое од предавањата најмалку 45 минути и
3. обезбеден печатен материјал или електронска
верзија на проширен апстракт на предавањето.
3.Облици на теоретско практична едукација
А. Курс
Член 18
(1) Курс претставува стручен облик на континуирано стручно усовршување на кој посетителите се запознаваат со метода за третман според протокол или прифатена како препорачан начин на третман на одредено
заболување и/или вештина.
(2) Критериуми за распоредување на обликот на
стручно усовршување курс се:
1. дистрибуција на пишан материјал до посетителите една недела пред одржување на курсот на домашна
адреса или по Интернет и една копија до комисијата за
стручни стоматолошки прашања на Комората,
2. теоретско предавање од најмалку 45 минути,
3. демонстрација, апликација или едукација на вештината која е предмет на курсот, со минимално траење
од 15 минути,
4. проверка на теоретски знаења (не е задолжително),
5. писмена согласност од пациентот, ако курсот
вклучува работа со пациенти и
6. лиценца за работа и престој во случај ако предавачот/едукаторот на курсот не е државјанин на Република Македонија.
(3) Курсот може да биде изведуван во еден или повеќе денови, а минималното време за траењето на курсот е четири часа.
Член 19
(1) Курсот што подразбира покажување на работа
или изработка на одредена процедура во реално време
(не снимка на камера) на аудиториумот, покрај општите услови за курс може да биде организиран како:
1. курс со демонстрација на вештини на модел од минимум шест со максимум осум посетители во една група на демонстратор. Секој посетител на курсот
треба да има модел/фантом за практицирање и еднакво
време за изведба на вештината која се аплицира,
2. курс со демонстрација на вештини на пациент
- се изведува со аудиовидео демонстрација на пациент
согласно Законот за заштита на лични податоци.
3. курс со апликација на вештини на пациент максималниот број на учесници на курсот е еден посетител кој ќе ја аплицира вештината на еден пациент во
исто време (овој вид едукација не е едукација за самостојно изведување одредени вештини и посетителот не
добива излезна квалификација).
(2) Облиците на теоретско практична едукација во
делот на континуираната стоматолошка едукација се
спроведуваат исклучиво во стоматолошки здравствени
установи кои согласно Законот за здравствена заштита
поседуваат:
1. најмалку еден стоматолошки стол и засебна
просторија, која не е дел од ординацијата,
2. за хируршки интервенции здравствената установа задолжително треба да поседува хируршка столица
и дополнителна просторија,
3. доколку е курс со демонстрација, да има дополнителни просторни можности како составен дел од самата ординацијата,
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4. да ги задоволува основните технички услови во
зависност од видот на теоретско - практичната едукација која ја пријавува организаторот.
Член 20
(1) Бројот и видовите на континуирано стручно
усовршување се утврдуваат со годишен план за организирање на континуирано стручно усовршување од
страна на Комората во кој е содржана и содржината на
програмите за стручно усовршување, притоа подеднакво се распоредуваат стручните собири по денови и месеци во годината и региони без преклопување по датумите на одржување на собирите.
(2) Спроведувачите на стручни настани имаат право да организираат: стручно здружение - два облика на
стручна едукација, стручните стоматолошки друштва најмногу два облика, а акредитираните високообразовни институции (стоматолошките факултети) еден облик на континуирано стручно усовршување.
(3) Спроведувачите на континуирано стручно усовршување се должни да го пријават нивниот годишен
план за наредната година на континуирано стручно
усовршување до Комисијата за стручни прашања на
СКМ најдоцна до 30 (ноември) од тековната година.
(4) Годишниот план се објавува на веб - страницата
на Стоматолошката комора на Македонија во декември
од тековната година за наредната година.
III.БОДОВИ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО
СТЕКНУВАЊЕ НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ЗВАЊА И
НА КОНТИНУИРАНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ
Член 21
(1) Облиците на континуирано стекнување на
стручни и научни звања од член 6 од овој правилник се
вреднуваат со:

(2) Бодовите по основ докторат, магистериум, специјализација и супспецијализација се однесуваат на
времето поминато на докторат, магистериум, специјализација или супспецијализација и не се условени со
положување (одбраната) на завршниот испит.
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(3) Во прилог на документацијата за добивање бодови по основ на докторат, магистериум, специјализација или супспецијализација, докторот на стоматологија доставува соодветен доказ за поминати турнуси од
соодветната стручна или научна област од високообразовната институција каде ја поминал едукацијата.
(4) Облиците на континуирано спроведување на
стручно усовршување од член 7 од овој правилник се
вреднуваат со:
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Член 22
(1) Во периодот од седум години докторот на стоматологија треба да обезбеди најмалку 140 бодови од
различни облици на континуирано стручно усовршување за обнова на лиценцата за работа.
(2) За да обезбеди континуитет на стручното усовршување докторот на стоматологија секоја година треба да обезбеди 20 бодови, сметано од датумот на последното издавање на лиценцата за работа.
(3) Доколку докторот на стоматологија во текот на
годината собере повеќе од 20 бодови за следната година му се признаваат најмногу 8 бодови.
(4) Доколку докторот на стоматологија во текот на
лиценцниот период собере повеќе од 140 бода може во
наредниот лиценцен период да пренесе најмногу 10 бодови.
(5) На докторите на стоматологија кои, поради утврдена оправданост за привремена спреченост од работа заради болест, повреди или изолација, не се во можност да ги следат облиците на КСУ, се ослободени од
КСУ за периодот за кој постои спреченост од работа.
(6) На докторите на стоматологија, кои поради утврдена оправданост за привремена спреченост од работа поради бременост-раѓање и мајчинство не се во
можност да ги следат облиците на КСУ, се ослободени
од КСУ за периодот кога постои привремена спреченост од работа поради бременост-раѓање и мајчинство.
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ
Член 23
(1) Континуираното стручно усовршување на докторите стоматологија во зависност од обликот на континуирано стручно усовршување го спроведуваат стоматолошки друштва и здруженија регистрирани во
Централен регистер на Република Македонија, акредитирани од Комората.
(2) Комората води евиденција на регистрирани и
акредитирани спроведувачите на облиците и бодовите
на континуирано стручно усовршување.
(3) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на годишно ниво врши акредитација на два облика на
континуирано стручно усовршување за стручните стоматолошки здруженија и два облика на континуирано
стручно усовршување за стручните стоматолошки
друштва и едeн облик за акредитираните стоматолошки факултети.

Облиците на континуирана стручна едукација организирани од официјални светски, европски и регионални
друштва/здруженија (најмалку пет држави од регионот)
или во организација на земјите членки од ОЕЦД, организирани во странство, се бодираат со 100 проценти од бодовите што ги носи соодветниот домашен облик.
Сите други облици на континитуирана стручна едукација организирани во странство се бодираат со 80
проценти од бодовите што ги носи соодветниот домашен облик.

Член 24
(1) Изборот на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување се врши според следниве критeриуми:
1. да се регистрирани како правно лице во Централниот регистар на Република Македонија,
2. да достават Статут на друштвото/здружението,
3. да имаат активна и неблокирана трансакциска
сметка,
4. стоматолошките друштва да имаат најмалку 50
членови кои истовремено се членови и на Комората, а
стоматолошките здруженија најмалку 20 членови кои
истовремено се членови и на Комората,
5. да имаат статутарно формирано стручно тело за
континуирано спроведување на стручно усовршување,
согласно одредбите од Статутот на Комората.
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Член 25
(1) Изборот на спроведувачите на континуирано
стручно усовршување се врши за период од 4 години,
за што се донесува соодветно решение за стоматолошките друштва и здруженија кои ги исполнуваат критериумите за спроведувачи на континуирано стручно
усовршување.
(2) Во тек на траењето на овластувањето за спроведување на континуирано стручно усовршување, избраните стоматолошките друштва и здруженија спроведуваат годишна постапка за потврдување на овластувањето на секои 12 месеци, при што приложуваат тековна состојба не постара од еден месец и евентуална статутарна промена.
(3) Барањето за донесување на решение за спроведувачите на континуирано стручно усовршување се
доставува најдоцна до 30 март во тековната календарска година.
(4) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората врши избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување во период од
15 дена од денот на доставување на барањето од став
(3) на овој член.
(5) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората предлага текст на договорот кој го потпишуваат Комората и организаторот на облиците на континуирано стручно усовршување согласно член 4 став
(5) од овој правилник.
V. КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА ОБЛИЦИ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ И ФОРМА И СОДРЖИНА НА ДОКАЗОТ ЗА ПОСЕТЕН ОБЛИК НА КОНТИНУИРАНО
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ (СЕРТИФИКАТ)
Член 26
Секој облик на континуирано стручно усовршување
мора да исполнува определени просторно технички и
други наведени услови кои треба да се обезбедени од
спроведувачот на обликот на континуирано стручно
усовршување.
Член 27
(1) Спроведувачите на облиците на КСУ за организирање на определен облик на КСУ треба со барањето за организирање да достават и докази за исполнети
просторни и технички услови.
(2) Просторните и техничките услови од ставот 1 на
овој член се однесуваат особено на:
- број на седишта кои треба да ги има просторот односно салата во која се организира обликот на КСУ;
- опрема за презентација и озвучување;
- пулт или простор за регистрација на учесниците
на обликот на КСУ;
- изложбен и рекламен простор кој е физички одвоен од просторот каде се спроведува обликот на КСУ.
(3) Спроведувачите на облиците се должни доказите (сертификатите) за пасивно учество (со точен облик, формат, задолжителен текст и останатите параметри кои треба да ги содржат) да ги доделуваат на крајот
на предвидениот програм на обликот на КСУ.
(4) Спроведувачите на облиците се должни доказите (сертификатите) за пасивно учество да ги доделат
само на пасивните учесници кои лично го поминале
процесот на регистрација и физички се присутни при
доделување на доказите(сертификатите) и независно
дали уплатиле котизација за настанот.
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(5) Спроведувачите на облиците по завршување на
настанот до Стручната комисија на комората доставуваат точен список на учесниците кои се здобиле со доказите (сертификатите) за пасивно учество за одржаниот облик на КСУ.
Член 28
(1) Исполнетоста на условите за спроведувањето на
определен облик на КСУ во поглед на неговата организација како и просторните и техничките услови, го
врши Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората преку овластено лице за секој настан одделно утврдено со решение на Комисијата за стручни
стоматолошки прашања.
(2) Овластено лице може да биде лице кое:
- е доктор по стоматологија;
- има поминато еден лиценцен период односно има
лиценца за работа која по изминувањето на првиот лиценцен период е уредно обновена;
- да не му се изречени дисциплински мерки од органите на Комората или определени прекршочни мерки
или казни поврзани со дејноста, професијата односно
должноста;
- да е член на Извршниот одбор на Комората или
Комисијата за стручни стоматолошки прашања на Комората.
(3) Овластено лице неможе да биде лице:
- ако, е член на орган на управување во организатор
на облик на КСУ или член на организационен одбор на
облик на КСУ, законски застапник или полномошник
на организатор на облик на КСУ, член на орган на управување во организатор на облик на КСУ или член на
организационен одбор на облик на КСУ, ако со член на
орган на управување во организатор на облик на КСУ
или член на организационен одбор на облик на КСУ е
во однос на соовластеник, сообврзник или регресено
обврзник;
- ако, постојано или привремено работи или е ангажиран кај организатор на облик на КСУ, член на орган
на управување во организатор на облик на КСУ или
член на организационен одбор на облик на КСУ;
- ако, член на орган на управување во организатор
на облик на КСУ или член на организационен одбор на
облик на КСУ, законскиот застапник или полномошникот на организатор на облик на КСУ, член на орган на
управување во организатор на облик на КСУ или член
на организационен одбор на облик на КСУ му е роднина по крв во прва линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен другар или роднина по сватовство до
вторстепен, без оглед дали бракот престанал или не, и
- ако, постојат други околности што ја доведуваат
во сомневање неговата непристрасност.
(4) Доколку поради условите предвидени во ставот
3 на овој член не постои можност да се именува овластено лице на организацијата на определен облик на
КСУ од членовите на Извршниот одбор на Комората
или Комисијата за стручни стоматолошки прашања на
Комората, овластено лице може да се именува и од редот на членовите на Собранието на Комората или на
некоја од другите комисии на Комората.
(5) Овластеното лице ги има следните обврски:
- врши проверка на исполнувањето на предвидените услови за организирање на определен облик на КСУ,
а од гледна точка на одредбите од овој правилник, барањето за организирање поднесено од организаторот и
фактичката состојба на лице место;
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- врши проверка на спроведувањето на обликот на
КСУ од страна на организаторот на облик на КСУ, а од
гледна точка на поднесеното барање за организација
како и планот и програмата на обликот на КСУ кој се
спроведува како од теоретски така од практичен аспект. Овластеното лице согласно оваа алинеја е овластено да изврши проверка на презентациите (теоретски
и практични) и предавањата кои се дел од обликот на
КСУ.
- за извршените проверки составува записници во
кои ги наведува сите факти и околности поврзани со
организацијата на обликот на КСУ, а од гледна точка
на неговите обврски и одредбите на овој правилник.
Записникот за извршена проверка, го потпишуваат и
овластени претставници на организаторот на облик на
КСУ;
- за извршената проверка составува извештај во кој
ги наведува констатираните факти и околности поврзани со организацијата на обликот на КСУ, а од гледна
точка на неговите обврски и одредбите на овој правилник, потоа констатираните забелешки и неправилности
во поглед на организацијата како и предлог мерки за
отстранување на истите. Извештајот за извршената
проверка, овластеното лице го доставува до Комисијата за стручни стоматолошки прашања на Комората.
(6) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората, по доставување на извештајот од став 5
алинеја 4 на овој член од страна на овластеното лице,
истиот го разгледува на првата наредна седница.
(7) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората, по доставување на извештајот од став 5
алинеја 4 на овој член од страна на овластеното лице
доколку има констатирано забелешки и неправилности,
истиот најдоцна во рок од 72 (седумдесет и два) часа го
разгледува и зазема ставови и заклучоци по однос на
потребата од преземање определени мерки за отстранување на констатираните забелешки и неправилности во
поглед на организацијата на обликот на КСУ.
(8) Како мерки (договорни казни) кои може да ги
преземе Комисијата за стручни стоматолошки прашања на Комората во врска со констатирани забелешки и
неправилности во поглед на организацијата на обликот
на КСУ, се следните:
- опомена и задолжување на организаторот да во
рок од 10 дена ги исправи констатираните делумни
неправилности,
- парична казна во висина од 5% (пет проценти) од
остварениот бруто приход на организаторот на обликот
на КСУ, доколку определен предавач или презентер не
одржи презентација или предавања, а истото не е оправдано од страна на организаторот и пријавено кај овластеното лице најмалку 2 часа пред терминот на одржување на предавањето или презентацијата,
- забрана за организаторот за организирање на еден
облик на КСУ кој следи во тековната година, во случај
да се констатира дека на истиот неоправдано не се следи или делумно се следи пријавената програма за презентации и предавања;
- забрана за организаторот за организирање на еден
облик на КСУ кој следи во тековната година, во случај
да се констатира дека истиот неоправдано не се придржува на доставениот годишен план за КСУ,
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- забрана за организаторот за организирање на еден
облик на КСУ до крајот на тековната година, во случај
да се констатира дека нема исполнување на условите
предвидени во овој правилник,
- поништување на обликот на КСУ, во случај да се
констатира дека на истиот во целост не е исполнет некој од условите предвидени во овој правилник;
- забрана за организаторот за организирање на облици од една година доколку забелешки и неправилности се констатираат два пати последователно.
(9) Комисијата за стручни стоматолошки прашања
на Комората за определување на соодветна мерка предвидена во ставот 7 на овој член донесува решение во
рокот определен од член 6 на овој член.
(10) Организаторот на обликот на КСУ доколку е
незадоволен од решението од став 8 на овој член има
право на жалба во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот до Извршниот одбор на Комората.
(11) Извршниот одбор по доставената жалба, најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот донесува решение со кое одлучува за основаноста
на жалбата.
(12) Решението од ставот 10 е конечно и извршно и
против истото не се дозволени дополнителни правни
лекови.
(13) Во постапката по жалба членот на Извршниот
одбор на Комората кој бил овластено лице на обликот
на КСУ на кој се однесува соодветната жалба, се иззема од разгледување и одлучување по истата.
(14) Во постапката по жалба се изема и членот на Извршниот одбор на Комората кој е член на органи или тело на организаторот по чија жалба се носи одлука.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 29
Облиците на континуирано стручно усовршување
одобрени и распоредени до денот на влегување во сила
на овој правилник ќе се спроведат согласно утврдениот
број на бодови.
Член 30
Отпочнатите постапки по поднесените барања за
распоредување на облиците на стручно усовршување
до денот на влегување во сила на овој правилник ќе се
завршат согласно постојниот правилник.
Член 31
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за облиците, критериумите за распоредување на облиците и бодовите на
стручното усовршување за обновување на лиценцата
за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата „Службен весник на Република Македонија” бр. 13/06”.
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Член 32
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„„, а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
(2) Овој правилник ќе се објави и во гласилото на
Комората и на интернет страницата на Комората.
Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
проф. д-р Владимир Поповски, с.р.
Собрание на Стомалошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р Круме Чесноски, с.р.
__________
1169.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (”Службен весник на Република Македонија бр.
43/12, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 101/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16) и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1)
алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката комора на
Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на
Македонија на седницата одржана на 28.3.2017 година
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ,
ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА
СТОМАТОЛОГИЈАТА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
(1) Со овој правилник се утврдуваат начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со високо
образование од областа на стоматологијата, како и
формата и содржината и образецот на лиценцата за работа.
(2) Лиценца за работа на здравствен работник со
високо образование од областа на стоматологијата може да му се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови определени со закон и на начин утврден со овој
правилник.
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА РАБОТА
Член 2
(1) Издавањето на лиценцата за работа започнува со
поднесување на барање од страна на докторот на стоматологија (во натамошниот текст: барател) за добивање на лиценца за работа до Стоматолошката комора на
Македонија – Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија (во натамошниот текст: Комисијата).
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се поднесува:
- диплома и уверение за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од најмалку пет години, односно 300 кредити по ЕКТС,
- доказ за државјанство на Република Македонија,
- доказ за завршена пробна работа;

- доказ за положен стручен испит;
- доказ за завршена специјализација односно супспецијализација;
(3) Документите од ставот (2) на овој член се приложуваат во оригинал или копиja заверенa на нотар;
(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува и кратка биографија.
Член 3
(1) По приемот на барањето од член 2 став (1) од
овој правилник, Комисијата врши проверка на уредноста на барањето и прилозите кон барањето, во период од
15 дена од приемот.
(2) Доколку барањето или прилозите кон барањето
се неуредни или некомплетни, Комисијата со известување на подносителот на барањето ќе му остави дополнителен период од најмногу 15 дена за да го уреди и
комплетира барањето.
(3) Во случај кога барателот не го уредил и комплетирал барањето согласно членот 2 став (2) на овој правилник, барањето се отфрла како неуредно.
(4) Ако барањето е уредно и комплетно и барателот
ги исполнува условите од Законот за здравствена заштита, Комисијата го известува барателот во период од
15 дена да го плати надоместокот за лиценца и да достави доказ за уплатата до Комисијата.
(5) По доставувањето на доказот за платен надоместок од став (4) на овој член, Комисијата во период од
пет дена доставува предлог со извештај од спроведената постапка до Претседателот на Комората за издавање
на лиценца за работа на барателот.
(6) Претседателот на Комората во рок од пет дена
ќе издаде лиценца на барателот доколку ги исполнува
условите за издавање на лиценца за работа.
(7) Доколку Комисијата утврди дека барателот не
ги исполнува условите за издавање на лиценца за работа, во извештајот од спроведената постапка доставува предлог до Претседателот на Комората за одбивање
на барањето за издавање на лиценца за работа.
(8) Претседателот на Комората ќе донесе решение
за одбивање на барањето за издавање на лиценца за работа во период не подолг од пет дена од денот на донесување на предлогот на Комисијата.
(9) Издадената лиценца за работа се евидентира во
Регистарот на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци за работа.
Член 4
(1) Докторот на стоматологија со завршено високо
образование, завршена пробна работа и положен стручен испит во странство, со барањето доставува:
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС и
уверение за положен стручен испит,
- доказ за призната пробна работа;
- доказ за положен стручен испит.
(2) Доказите од став (1) на овој член се доставуваат
во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
(3) Покрај доказите од став (1) на овој член барателот ги доставува и доказите од член 2 став (2) алинеја 2
на овој правилник и кратка биографија.
Член 5
(1) Докторот на стоматологија кој се стекнал со лиценца за работа во странство, со барањето доставува:
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС,
- доказ за призната пробна работа,
- доказ за положен стручен испит,
- препорака од комората во која членувал и
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- доказ за претходно работно искуство во дејноста
во која бара лиценца за работа.
(2) Доказите од став (1) на овој член се доставуваат
во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
(3) Покрај документите од став 1 на овој член докторот на стоматологија со барањето ги доставува и останатите документи од член 2 став (2) алинеја 2 на овој
правилник.
Член 6
Ако барателот има завршено специјализација или
супспецијализација, освен доказите од членовите 5 и 6
доставува и доказ за соодветна специјализација или
супспецијализација, односно доказ за признаена соодветна специјализација или супспецијализација.
Член 7
(1) Барателот кој е странски државјанин, со барањето доставува:
- доказ за одобрен престој во Република Македонија издаден од надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС,
- доказ за призната пробна работа,
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка
на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на
стручните знаења и способности на докторите на стоматологија,
- доказ за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот,
- доказ дека во држава во странство во која положил стручен испит не му е забрането вршење на дејност или должност, и
- доказ дека не му е ограничена деловната способност.
(2) Барателот - странски државјанин, кој ги исполнува условите од членот 126 став (2) од Законот за
здравствената заштита, со барањето од став (1) од овој
член не доставува доказ за завршена дополнителна
обука и проверка на стручни знаења и способности.
(3) Документите од став (1) од овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
Член 8
Лиценцата за работа важи седум години од денот на
издавањето.
III. ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 9
(1) Постапката за обновување на лиценцата за работа
започнува со поднесување на барање за обновување на
лиценца до Комората од страна на докторот на стоматологија и тоа во периодот кој започнува шест месеци пред
истекот на рокот на важноста на лиценцата за работа и истекува со истекот на важноста на лиценцата за работа.
(2) Кон барањето од став 1 на овој член, барателот
приложува:
- доказ дека во периодот на важноста на лиценцата
за работа се стекнал со соодветен број на бодови согласно критериумите утврдени со Правилникот за облиците, критериумите за распоредување на облиците и
бодовите на стручното усовршување за обновување на
лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, и
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- доказ дека најмалку 60% од времето на важноста
на лиценцата за работа работел во дејноста за која има
лиценца за работа.
Член 10
(1) По приемот на барањето од член 9 став (1) од овој
правилник, од страна на Комисијата во рок од 15 дена од
денот од приемот на барањето се врши проверка на уредноста на барањето и исполнувањето условите од член 129
став (1) од Законот за здравствена заштита.
(2) Доколку барањето е неуредно, Комисијата го известува барателот да го комплетира барањето во период од најмногу 15 дена.
(3) Во случај кога барателот не го комплетирал барањето согласно став (2) од овој член, од страна на Комората барањето се отфрла како неуредно.
(4) Доколку врз основа на доставените докази Комисијата утврди дека се исполнети условите од член
129 став (1) од Законот за здравствена заштита, Комисијата доставува предлог до Претседателот на Комората да издаде лиценца за работа која се издава со бројот
под кој е издадена лиценцата за работа со дополнителен број (кроз) којшто го покажува бројот на лиценцата за работа што се обновува.
(5) Новиот период на важење на обновената лиценца е седум години од датумот на издавање на лиценцата за работа.
(6) Обновената лиценца се евидентира во Регистарот на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци за работа, со основен регистарски број и дополнителен број за обновена лиценца.
(7) Ако Комисијата утврди дека барателот на ги исполнува условите од од член 129 став (2) од Законот за
здравствена заштита, доставува предлог до Претседателот на Комората да го одбие барањето за обновување
на лиценца за работа.
(8) Претседателот на Комората во рок од пет дена
ќе донесе решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца на барателот.
(9) Решението за одбивањето на барањето за обновување на лиценца за работа се евидентира во Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени
лиценци за работа.
IV. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА
Член 11
(1) Лиценцата за работа на докторот на стоматологија кој во периодот на важноста на лиценцата не ги
исполнил условите за обновување на лиценцата согласно член 129 од Законот за здравствена заштита, важењето на лиценцата може привремено да му се продолжи за период од шест месеци, ако во тој период успешно заврши дополнителна обука и проверка на стручни
знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните
знаења и способности на докторите на стоматологија.
(2) Докторот на стоматологија поднесува барање за
продолжување на лиценцата за работа и тоа во периодот кој започнува шест месеци пред истекот на рокот
на важноста на лиценцата за работа и истекува со истекот на важноста на лиценцата за работа.
(3) Со барањето барателот доставува:
- образложение за причините поради кои бил спречен во рокот на важењето на лиценцата да ги исполни
условите за обновување на лиценцата согласно член
129 од Законот за здравствена заштита, и
- докази за причините наведени во образложението.
(4) По приемот на барањето од ставот (2) на овој
член, од страна на Комисијата во период од 15 дена се
врши проверка на уредноста на барањето и критериу-
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мите од член 129 од Законот за здравствена заштита
кои барателот не ги исполнува односно, во кој временски рок и дали може да ги исполни.
(5) Доколку Комисијата утврди дека постојат услови за продолжување на важноста на лиценцата за работа барањето со предлог за продолжување на лиценцата
за работа ги доставува до Претседателот на Комората.
(6) Доколку Комисијата утврди дека не постојат услови за продолжување на важноста на лиценцата за работа на Претседателот на Комората му доставува предлог да донесе решение за одбивање на барањето.
(7) Привремено продолжената лиценца за работа го
содржи истиот регистарски број и периодот за кој е
продолжена.
V. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 12
Комората може привремено или трајно да ја одземе
лиценцата за работа на докторот на стоматологија под
услови утврдени со Законот за здравствена заштита.
Член 13
Во одлуката за привремено одземање на лиценцата
за работа се определува дополнителната обука која
докторот на стоматологија со високо образование треба да ја изврши согласно со програмата од членот 127
од Законот за здравствена заштита и успешно да ја заврши дополнителната проверка на стручните знаења и
способности пред испитна комисија на Комората за да
може повторно да му се издаде лиценца за работа.
Член 14
(1) Постапката за одземање на лиценцата за работа
започнува со доставување на известување и/или записник до Комисијата од страна на надлежен орган или заинтересирана странка со кое се известува за настанување на околностите за привремено или трајно одземање
на лиценцата за работа утврдени со Законот за здравствена заштита.
(2) Комисијата, веднаш по добивање на известувањето
од став (1) од овој член, започнува со проверка на наводите од известувањето и/или записникот која трае најмногу
триесет дена од денот на приемот на известувањето.
(3) Ако се оцени за неопходно, може да се прибават
и други докази согласно одредбите од Законот за управна постапка.
(4) Ако Комисијата утврди дека наводите од известувањето и/или записникот се основани, Комисијата
доставува предлог за одземање на лиценцата за работа
до Претседателот на Комората.
(5) Претседателот на Комората во период од осум
дена од денот на добивање на предлогот од страна на
Комисијата ќе донесе решение за трајно или привремено одземање на лиценцата за работа на докторот на
стоматологија.
(6) Со решението за привремено одземање на лиценцата за работа се определува времетраењето на одземањето на лиценцата и се определува дополнителната обука која треба да се изврши согласно Програмата
за дополнителна обука и член 127 од Законот за здравствена заштита.
(7) Решението за одземање на лиценцата за работа
се запишува во Регистарот за издадени, продолжени,
обновени и одземени лиценци за работа и се објавува
во гласилото на Комората.
Член 15
На докторот на стоматологија на кој привремено му е
одземена лиценцата за работа, може повторно да се стекне со лиценца за работа доколку во текот на годината што
следи по истекот на роковите на важност на одземањето
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на лиценцата за работа утврдени во Законот за здравствената заштита помине дополнителна обука согласно со
програмата од член 127 од Законот за здравствената заштита и успешно ја заврши дополнителната проверка на
стручните знаења и способности согласно Правилникот
за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на стоматологија
пред испитна комисија на Комората.
VI. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА
Член 16
Лиценца за работа се издава на образец кој има правоаголна форма со димензии 25 х 35 см.
Член 17
(1) Лиценцата за работа се издава на образец кој е
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Лиценцата од ставот 1 на овој член од горе надолу
содржи: на средина грбот на Република Македонија, под
него текст „Република Македонија“, под него логото на
Комората, под него стои: “Стоматолошка комора на Македонија”, под него стои “издава”, па на средина стои
“Лиценца за работа”; под него следи празен простор во
кој се внесуваат податоци: “име,татково име, презиме”,
под него следи текст “регистарскиот број” со место за
впишување на бројот на лиценцата, под него на средина
текст ”му се издава лиценца за работа за вршење на“, под
него место за впишување на вид на стоматолошка здравствена дејност: општа стоматологија односно специјалност/супспецијалност за која се издава лиценцата за работа, под него текст „(вид на стоматолошка здравствена
дејност: општа стоматологија односно специјалност/супспецијалност)“, под него текст “датум за издавање”, со
празен простор за впишување на датумот на издавањето,
под него текст “лиценцата за работа важи до” со празен
простор за впишување на времето на важноста на лиценцата, под него “Скопје”, под него во долниот десен
агол стои текстот “Претседател на Стоматолошка комора
на Македонија” со празен простор за потпис на претседателот и во средината доле стои “М.П.”, со место за округол печат на Комората.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа на здравствени работници со завршено високо образование од областа на стоматологијата („Службен весник
на Република Македонија” бр. 13/2006).
Член 19
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден со
денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.
(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на
Комората и на интернет страницата на Комората.
Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
проф. д-р Владимир Поповски, с.р.
Собрание на Стомалошка комора
на Македонија,
Претседател,
д-р Круме Чесноски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 62

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

29 мај 2017

contact@slvesnik.com.mk

