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  Стр. 

5110. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на прив-

ремено одземени предмети на Ми-

нистерство за правда-Управата за 

извршување на санкции ......................  5 

5111. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за отстапување на одзе-

мен недвижен имот на Службата за 

општи и заеднички работи при Вла-

дата на Република Македонија ..........  5 

5112. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за испраќање на припадни-

ци на Армијата на Република Маке-

донија за учество во вежбовната ак-

тивност „TRIDENT JUNCTURE-14”, 

во Кралството Норвешка ....................  5 

5113. Одлука за испраќање на припадни-

ци на Армијата на Република Маке-

донија за учество во вежбовната ак-

тивност  „TRIDENT JUNCTURE-

14”, во Република Италија ..................  6 
5114. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резерви 
на нафта и нафтени деривати на оп-
штина Чаир..................................................... 6 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5101. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за запишување на правото на сопстве-
ност на недвижни ствари во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите бр. 41-9356/1 од 21 декември 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
1/14), во членот 1 точката 3 се брише. 

Точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8543/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

  Стр. 
5115. Програма D-10 за вработување на 

лица кои до 18-годишна возраст има-
ле статус на дете без родители и без 
родителска грижа, за 2014 година .........  6 

5116. Објава од Министерството за над-
ворешни работи ................................... 7 

5117. Правилник за изменување и до-
полнување на Правилникот за иму-
нопрофилакса, хемиопрофилакса, 
лицата кои подлежат на овие мерки, 
начинот на изведување и водење на 
евиденција и документација ................ 7 

5118. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот за 
остварување на правото на мобилност 
и слепило, потребната документација, 
составот на лекарите специјалисти за 
давање на конзилијарно  мислење и 
наод во прв и втор степен за потребата 
од остварување на ова право, формата 
и содржината на конзилијарното мис-
лење, како и надоместокот за издава-
ње на конзилијарно мислење…........ 8 

5119. Статут на стоматолошката комора 
на Македонија ...................................... 10 

5120. Исправка на Одлуката за утврдува-
ње на цената за објавување на ог-
ласи, акти и неважечки документи 
во ЈП Службен весник на Република 
Македонија.......................................... 28 

 Огласен дел........................................ 1-52 

 

 

5102. 

Врз основа на член 40 став (8) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА  
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоците за 

спроведување на активности од јавен интерес од об-

ласта на здравствена заштита на животните („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.32/13), При-

логот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на 

оваа одлука.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8623/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5103. 
Врз основа на член 104 став (3) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 

187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 4.11.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИ-

ЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА 

ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛ-

НИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТ-

НИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ  

КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместокот за актив-

ности и официјални контроли на храна и храна за жи-

вотни која се увезува во Република Македонија и ак-

тивности и официјални контроли на храна и храна за 

животни која се произведува и става во промет како и 

начин на нивна наплата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.45/14), во Прилог 2 точка Г потточ-

ка (8) зборовите: „ветеринарни друштва,“ се бришат. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8623/2 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5104. 

Врз основа на член 99 став (2) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОДОБ-

РУВАЊЕ ОД ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА  ЗА РЕ-

ГИСТРАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ, УВОЗНИЦИ, ИЗВОЗ-

НИЦИ, ПРЕВОЗНИЦИ, ТРГОВЦИ, СОБИРНИ  

ЦЕНТРИ И ОДГЛЕДУВАЛИШТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-

ците за одобрување од физички и правни лица за регис-

трација на објекти, увозници, извозници, превозници, 

трговци, собирни центри и одгледувалишта. 

Член 2 

Висината на надоместокот за одобрување на објек-

ти на ветеринарни амбуланти, клиники и болници, об-

јекти на ветеринарни лаборатории и објекти на центри 

за репродукција и вештачко осеменување изнесува 

20,000 денари. 

 

Член 3 

Висината на надоместок за одобрување на објекти 

за производство на аквакултура и објекти за преработ-

ка на аквакултура изнесува 6,000 денари. 

 

Член 4 

Висината на надоместок за одобрување на царин-

ски складови изнесува 6,000 денари. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за регистрација на прав-

ни и физички лица кои вршат увоз и/или повторен из-

воз на животни изнесува 1,000 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 

Бр. 42-8623/3 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5105. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 

163/2013), Владата на Република Македонија, на седница 

одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Град Скопје се дава право на 

трајно користење градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија, кое претставува КП бр.12069/7 

КО Центар 1, со површина од 12м2, евидентирана во 

Имотен лист бр. 104032, согласно Извод од  Детален 

урбанистички план „Мал Ринг“ бр. 07-9816/8 од 

21.12.2012 година, на општина Центар со намена за из-

градба на јавна пешачка површина. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-8879/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5106. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 

ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от завод за индустриска сопственост му престанува ко-

ристењето на движната ствар - патничко моторно вози-

ло со следните карактеристики: 

- Марка SEAT IBICA, со регистарски број SK-317-

KN, со број на мотор VSSZZZ6KZ1R245588, со број на 

шасија АКК/232552, година на производство 2001, си-

ла на моторот во KW (КЅ) 44, работна зафатнина на 

моторот во cmЗ - 1390 и боја на каросерија плава 91. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-

нија. 

 

Член 3 

Директорот на Државниот завод за индустриска 

сопственост склучува договор со директорот на Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-

лика Македонија, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-8886/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5107. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за Урбанистички план 

за село Радуша со разработка на еден блок, општина 

Сарај. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8888/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5108. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија”, бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 4.11.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 

подлога за планскиот опфат за Проект за инфраструк-

тура за линиска инфраструктурна градба - кабинска ед-

нојажна жичарница за превоз на лица со кружни токо-

ви на трасата, придружни објекти и површини во фун-

кција на кабинската еднојажна жичарница Скопје – 

Водно во три секции - втора фаза. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8898/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5109. 
Врз основа на член 9 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 49/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО" –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие 

„Стрежево“ - Битола бр. 23-6635/2 од 13.11.2001 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
90/2001, 31/2006, 50/2008, 19/2014 и 38/2014), во чле-
нот 2 став 1 по алинеја 10 се додава нова алинеја 11 ко-

ја гласи: 
„- 56.30 подготовка и послужување на пијалаци“. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

Бр. 42-8936/1 Заменик на претседателот  
4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5110. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 

ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – 

УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 
 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерство за правда- Управата за извршување на сан-
кции бр. 09 – 4684/2 од 28.10.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
 

Бр. 42-9277/2 Заменик на претседателот  
4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5111. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧ-
КИ  РАБОТИ ПРИ  ВЛАДАТА НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за отста-

пување на одземен недвижен  имот на Службата за општи 
и заеднички работи при Владата на Република Македони-
ја бр. 42-6955/1 од 23 септември 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 144/14). 

          
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9404/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5112. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.11.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TRIDENT 
JUNCTURE-14”, ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 

     
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ис-
праќање на припадници на Армијата на Република Маке-
донија за учество во вежбовната активност „TRIDENT 
JUNCTURE-14”, во Кралството Норвешка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 157/14). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9467/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5113. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.11.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  „TRIDENT 

JUNCTURE-14”, ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 
1. За учество  во вежбовната активност „TRIDENT 

JUNCTURE-14”, (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Наепол, Република 
Италија, во периодот од 12.11.2014 година до 
14.11.2014 година, се испраќаат 5 (пет) припадници на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата), офицери. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9467/2 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5114. 
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

тени деривати се отстапуваат без надомест нафтени де-
ривати на Општина Чаир и тоа: 

- екстра лесно масло за домаќинства EL-1.....70.000 
литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија, за грејната сезо-
на 2014 -2015 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Чаир. 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9636/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

5115. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 

116/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А  Д-10 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18-ГО-

ДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ 

БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Појдовна основа 

 

Со оваа програма се предвидуваат мерки за  врабо-

тување на лицата кои до 18-годишна возраст имале ста-

тус на деца без родители и без родителска грижа, а со 

цел за нивна интеграција  во општествениот живот. 
Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно 

мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите, 

утврдени со оваа програма. 
 

Корисници 
  
Корисници на оваа програма  се лица кои до 18-го-

дишна возраст имале статус на деца без родители и без 
родителска грижа.  

 

Мерки 
 
Лицата кои до 18 - годишна возраст имале статус на 

деца без родители и без родителска грижа, кои ги ис-
полнуваат условите од оваа програма, ќе се вработува-
ат во Министерството за труд и социјална политика ка-

ко државни службеници. 

 

Носители 

 

Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за 

труд и социјална политика, во соработка со Министер-

ството за информатичко општество и администрација, 

Министерството за финансии, Агенцијата за админис-

трација, центрите за социјална работа и Канцеларијата 

на претстедателот на Владата на Република Македонија. 
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Министерството за труд и социјална политика: 
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените 

лица кои  до 18-годишна возраст имале статус на дете 
без родители и родителска грижа, нивниот степен и 
вид на образование;  

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно 
Законот за државните службеници; 

- ќе ги информира  центрите за социјална работа за 
објавениот оглас, со цел за проследување на информа-
цијата до невработените лица кои  до 18-годишна воз-
раст имале статус на дете без родители и родителска 
грижа; 

- ќе ги информира државните институции и од нив 
ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, 
образовниот профил и за слободни работни места во 
институцијата; 

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вра-
ботени согласно оваа програма, од страна на другите 
државни институции, согласно Законот  за државни 
службеници. 

Центарот за социјална работа воспоставува еви-
денција за лицата кои до 18 години имале статус на де-
ца без родители и родителска грижа и доставува из-
вештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на 
образование на овие лица до Министерството за труд и 
социјална политика. 

За спроведување на оваа програмата за вработу-
вање, министерот за труд и социјална политика ќе фор-
мира Координативно тело,  составено  од  преставници 
на Министерството за труд и социјална политика, Ми-
нистерството за информатичко општество и админис-
трација, Министерството за финансии, Агенцијата за 
администрација и Канцеларијата на Претстедателот на 
Владата на Република Македонија. Координативното 
тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе 
доставува квартални извештаи за реализација на истата 
до Владата на Република Македонија. 

  
Извори на средства 

 
Во 2014 година се планира вработување на 30 лица, 

што ќе предизвика финансиски импликации во износ 
од 437.000,00 денари, обезбедени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

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

 
Бр. 42-8977/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

5116. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Црна Гора за воздушен сообраќај, 
потпишана во Подгорица на 25 декември 2008 година, 
ратификувана во Република Македонија со Законот за 
ратификација на Спогодба помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Владата на Црна Гора за воздушен со-
обраќај (објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 
51/2009) како и ратификувана и во Црна Гора, влегува 
во сила на 15 октомври 2014 година. 
 
30 октомври 2014 година Министер, 

Скопје м-р Никола Попоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

5117. 

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на на-

селението од заразни болести („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14), 

министерот за здравство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ИМУНОПРОФИЛАКСА, ХЕМИ-

ОПРОФИЛАКСА, ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА 

ОВИЕ МЕРКИ, НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ И 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за имунопрофилакса, хемиопрофи-

лакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на 

изведување и водење на евиденција и документација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

65/10), во член 4 по став 1 се додаваат два нови става 2 

и 3, кои гласат: 

„Вакцинацијата против туберкулоза може да се да-

де во родилиштата заедно со вакцината против Хепа-

тит Б која е добиена по пат на генетски инженеринг, 

без растојание од шест недели. 

Доколку непосредно по раѓањето, од одредени при-

чини во родилиштата е одложена вакцинацијата против 

туберкулоза, при подоцнежна апликација треба да се 

внимава да бидат почитувани роковите утврдени во 

ставот 1 на овој член.“ 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7. 

 

Член 2 

Во член 18 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 

„Примоимунизација со BSG вакцина е задолжител-

на за децата кои биле пропуштени со BSG вакцинација 

во тек на првата година од животот, по претходно ту-

беркулинско тестирање. Во зависност од туберкулин-

ската реакција натамошните постапки се: 

1. Сите деца на возраст од една до 14 години со не-

гативна туберкулинска реакција кај кои е пропуштена 

BSG вакцинацијата, задолжително се примо вакцини-

раат со доза од 0,1ml интрадермално во предел на дел-

тоидниот мускул на левото рамо. 

2. Децата со позитивна туберкулинска реакција не 

подлежат на вакцинација.“ 

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8. 

Во ставот 7 кој станува став 8 точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „со 0,05ml интра-

дермално во пределот на делтоидниот мускул на лево-

то рамо.“ 
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По ставот 7 кој станува став 8 се додава нов став 9, 

кој гласи: 

„Кај децата над 12 месечна возраст кај кои не е 

формиран белег после две уредно спроведени вакцина-

ции во текот на првата година од животот, не е потреб-

но повторно вакцинирање.“ 

 

Член 3 

Во членот 20 ставот 1 се брише. 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 1 и 2. 

 

Член 4 

Во член 38 ставовите  4 и  5 се бришат. 

 

Член 5 

Во член 46 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 

„Ревакцинацијата против беснило се спроведува на 

секои три години се додека лицето е непосредно про-

фесионално изложено на ризикот од вирусот односно 

ги врши работите од став 1 на овој член.“ 

 

Член 6 

Во член 48 во ставот 7 точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: 

„доколку не се поминати три години од последната 

вакцинација. Лицата кај кои се поминати повеќе од три 

години од последната вакцинација против беснило се 

вакцинираат комплетно со пет дози по шема 0, 3, 7, 14 

и 28 дена.“ 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 08-2055/6  

22 октомври 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

5118. 

Врз основа на член 84-а став 8 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за 

труд и социјална политика донесе   

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРАВОТО НА МОБИЛНОСТ И СЛЕПИЛО, 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ 

НА ЛЕКАРИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА ДАВАЊЕ 

НА КОНЗИЛИЈАРНО  МИСЛЕЊЕ И НАОД ВО 

ПРВ И ВТОР СТЕПЕН ЗА ПОТРЕБАТА ОД ОС-

ТВАРУВАЊЕ НА ОВА ПРАВО, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА КОНЗИЛИЈАРНОТО МИС-

ЛЕЊЕ, КАКО И НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ  

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот за остварување на пра-

вото на мобилност и слепило, потребната документа-

ција, составот на лекарите специјалисти за давање на 

конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за 

потребата за остварување на ова право, формата и сод-

ржината на конзилијарното мислење, како и надомес-

токот за издавање на конзилијарно мислење („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.150/14) по член 8 

се додава нов член 8-а, кој гласи: 

 

„Член 8 - a 

Конзилијарно мислење и наод за правото за додаток 

за слепило во прв степен се дава од страна на тројца 

лекари специјалисти од следните специјалности: двајца 

лекари специјалисти офталмолози и еден специјалист 

невролог.  

Конзилијарното мислење и наод од став 1 на овој 

член се издава по непосреден преглед на подносителот 

на барањето, кој се обезбедува преку „Мој термин“, кој 

се закажува преку матичниот лекар на подносителот на 

барањето согласно прописите од областа на здравстве-

ната заштита.   

Конзилијарното мислење и наод од став 1 на овој 

член се издава на образец кој се печати на хартија во 

бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-

јата, број и датум на конзилијарното мислење и наод, 

наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 

прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 

наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 

МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегле-

дот, место за потпис на лекарите специјалисти, место 

за печат и место за потпис на овластено лице. 

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 

бр. 6 и е составен дел на овој правилник.“ 

 

Член 2 

Прилогот бр.5 се заменува со нов Прилог бр.5, кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-8900/3 Министер 

5 ноември 2014 година за труд и социјална политика, 

Скопје Дима Спасов, с.р. 
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА 

5119. 
Врз основа на член 253 и 256 став 1 точка 1  од За-

конот за здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 
87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014 Собранието на 
Стоматолошката комора на Македонија на својата  сед-
ница одржана на 17.9.2014 година, донесе 

 
С Т А Т У Т 

НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА 

 
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 из-

бор, 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 членови-
те 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 члена-
рината и мерилата за нејзино определување;  

8. задачите на Комората кои се финансираат од чле-
нарината;  

9. постапката за донесување како и за измена и до-
полнување на Статутот на Комората;  

10. другите општи акти и постапката за нивно доне-
сување;  

11. начинот и обврските на членот при пристапува-
њето и истапувањето од Комората; и 

12. други работи значајни за стоматолошката деј-
ност и професија.  

 
Член 2 

(1) Стоматолошката комора на Македонија (во на-
тамошниот текст: Комора) е задолжителна, самостојна 
и независна професионална организација на сите док-
тори по стоматологија кои имаат важечка лиценца за 
вршење стоматолошка дејност како професија на тери-
торијата на Република Македонија. 

(2) Комората е основана со цел за заштита и унап-
редување на стручноста и етичките должности и права-
та на докторите по стоматологија, за подобрување на 
квалитетот на здравствената заштита, следење на одно-
сот на здравствените работници кон општеството и 
граѓаните, да ги штити правата и професионалните ин-
тереси на докторите по стоматологија кои се нејзини 
членови и да се грижи за достоинството, угледот, ин-
тегритетот и унапредувањето на севкупната стомато-
лошка струка и професија и нејзиното правилно и чес-
но вршење. 

Член 3 

(1) Комората се регистрира во Централен регистар 

на Република Македонија, согласно одребите на Зако-

нот 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 Ре-

публика Македонија и ги застапува интресите на сите 

доктори на стоматологија кои се членови на Стомато-

лошката 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. Ан-

тон Попов бр. 1/4-5, Кисела Вода, Скопје. 

(5) На објектот во кој е сместена Комората се истак-

нува 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 ис-

тапува 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 правни-

от промет Претседателот на Комората. 

(2) Во отсуство на Претседателот на Комората, во 

рамките на неговите овластувања, Комората во правни-

от промет ја застапува и претставува еден од заменици-

те на Претседателот на Комората кој тој ќе го назначи 

со посебен акт. 

 

Член 7 

(1) Комората има знак (амблем) чијашто форма, из-

глед 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 полукруж-

но е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА 

МАКЕДОНИЈА Скопје”. Во средината на печатот се 

наоѓа знакот на Комората.  
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(3) Штембилот на Комората има правоаголна фор-

ма 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 дело-

водниот протокол.  

(4) Печати имаат и регионалните одбори на Комо-

рата. 

(5) Печатот на регионален одбор има тркалезна 

форма, со пречник од 4 см., на чија внатрешна страна 

полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМО-

РА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје” и името на регионал-

ниот 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 етички-

те должности и права,  

2. подобрување на квалитетот на стоматолошката 

здравствена заштита,  

3. заштитата на интересите на стоматолошката про-

фесија,  

4. следење на односот на докторите по стоматоло-

гија кон општеството и граѓаните,  

5. заштита на правата и професионалните интереси 

на докторите по стоматологија,  

6. грижа и унапредување на достоинството, угле-

дот, интегритетот на докторите по стоматологија, 

7. обезбедување на организиран настап на доктори-

те на стоматологија пред државните органи, Фондот за 

здравствено осигурување на РМ, здравствените уста-

нови, производителите и добавувачите на стоматолош-

ка 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 гра-
ѓаните 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 сто-

матолошката професија, за почитување на дисциплина-

та 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, одземе-

ни 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 образо-

вание – 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 здравстве-

ните установи и другите установи кои вршат стомато-

лошка здравствена дејност и на здравствените работни-

ци и соработници, 

10. води електронска и пишана евиденција  и посеб-

ни досиеа на сите членови доктори по стоматологија и 

овозможува електронски увид и електронско ажурира-

ње 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 здравстве-

ните 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 деон-

тологија,  

14. донесува општи акти за кои е овластена со Зако-

нот 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 специја-

лизација, 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 устано-

ви за спроведување на пробната работа во однос на об-

разованието и работното искуство за здравствените ра-

ботници со високо образование – доктори по стомато-

логија, 

17. формира комисии за полагање на стручниот ис-

пит, 

18. го утврдува составот на испитната комисија, на-

чинот на полагање на испитот, начинот на проверка на 

стекнатите знаења и вештини и обрасците на уверение-

то за положен стручен испит на здравствените работ-

ници со високо образование – доктори по стоматоло-

гија, 

19. решава за признавање на пробната работа и 

стручниот испит на докторите по стоматологија, спро-

ведени и положени во странство,  

20. ја утврдува програмата за дополнителна обука и 

проверка на стручните знаења и способности на здрав-

ствените работници со високо образование – доктори 

по стоматологија, составот на испитната комисија и на-

чинот на спроведување на проверката на стручните 

знаења, 



 Стр. 12 - Бр. 164                                                                                  7 ноември 2014 
 

21. избира и акредитира здравствени установи за 

спроведување на дополнителната обука на здравстве-

ните работници со високо образование – доктори по 

стоматологија, 

22. ја спроведува проверката на стручните знаења и 

способности на здравствените работници со високо об-

разование – доктори по стоматологија по спроведена 

дополнителна обука, 

23. издава лиценца и членска карта на Комората, за 

своите членови, со единствен индивидуален регистар-

ски број на докторот по стоматологија,  

24. презема мерки за координирање на континуира-

ната стручна едукација и се грижи за постојаното 

стручно усовршување и унапредување на стручноста 

на своите членови поради нивен континуиран професи-

онелен развој и подигнување на квалитетот на здрав-

ствени услуги што ги нудат,  

25. ги утврдува условите и критериумите за акреди-

тација на организатори на КСЕ, условите за акредита-

ција на плановите и програмите и распоредување на 

облиците на КСЕ, како и роковите во кои се доставува-

ат барањата за акредитација на организаторите на КСЕ 

и барањата за акредитација на плановите и прграмите 

за облиците на КСЕ, 

26. предлага стратегија за развој на  стоматологија-

та во Република Македонија, изготвува номенклатура, 

дијагностички и терапевтски  протоколи на болестите 

во орофацијалната регија, учествува во подготвување-

то на планските документи, законите, актите и пропи-

сите од областа на здравството во Република Македо-

нија, како и при одредувањето и донесувањето на стан-

дардите и нормативите на стоматолошките услуги,  и 

соработува со надлежни органи и институции при ут-

врдувањето на стручни ставови во вршењето на стома-

толошката дејност,  

27. покренува и дава иницијативи за донесување и 

изградување на мислења и дава предлози по однос на 

закони, прописи и други мерки од областа на стомато-

лошката здравствената заштита, 

28. учествува во изготвување  на општите акти на 

Министерството за здравство на РМ и Фондот за здрав-

ствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на сто-

матолошката здравствена заштита, согласно Законот, 

29. учествува во утврдувањето на вредноста на тру-

дот на докторите по стоматологија во процесот на до-

говарање со Фондот за здравствено осигурување и 

учествува во утврдувањето на цените на стоматолош-

ките здравствени услуги од задолжителното здравстве-

но осигурување и дава мислење за нив, 

30. донесува Ценовник за референтни заштитни 

(минимални) цени на услугите и изработките во стома-

толошките здравствени установи во РМ на услугите 

кои не се опфатени со задолжителното здравствено 

осигурување, 

31. соработува со надлежни органи и институции 

при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на 

стоматолошката практика, 

32. ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги 

разгледува и врши помирување во  евентуалните спо-

рови меѓу нив, 

33. иницира и презема  постапки во случај на неов-

ластено и противзаконско вршење на стоматолошката 

дејност, 

34. соработува со другите комори, институции, ре-

левантни стоматолошки друштва и здруженија и други 

здруженија и асоцијации за работи од заеднички инте-

рес, на територијата на Република Македонија и  над-

вор од неа, 

35. презема мерка за заштита на своите членови од 

монополски цени на пазарот за стоматологијата, за сто-

матолошката опрема, инструментариум и стоматолош-

ки материјали,    

36. овозможува и организира правна помош и заш-

тита на своите членови во врска со вршењето на стома-

толошката професија, 

37. 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, 

38. предлага и дава мислења по однос на бројот и 

видовите на специјализациите на докторите по стома-

тологија,  

39. дава предлози и мислење до Министерството за 

здравство за мрежата на стоматолошките установи ка-

де се врши  стоматолошка дејност,  

40. издава периодично информативно-стручно  спи-

сание од областа на стоматологијата, 

41. соработува со државните органи поради оства-

рување на целите и задачите на Комората, 

42. врши и други задачи согласно законите, пропи-

сите, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологи-

ја 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 Ре-

публика Македонија, а согласно важечките законски и 

подзаконски прописи од областа на здравствената заш-

тита и овој Статут. 

 

Член 12 

(1) Членувањето во Комората може да биде и доб-

роволно и почесно. 

(2) Доброволно во Комората може да членува  док-

тор на стоматологија кој вршел стоматолошка дејност 

на територијата на Република Македонија, невработен 

доктор на стоматологија пријавен во Агенцијата за вра-

ботување, доктор на стоматологија кој е вработен над-

вор 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. 



7 ноември 2014  Бр. 164 - Стр. 13 

 
 

(3) Во Комората почесно може да членуваат науч-

ник, професор или друг граѓанин вклучувајќи и стран-

ски државјанин кои имаат дадено голем  придонес во 

развојот на стоматолошката едукативна дејност, во сто-

матолошката  апликативна дејност или во научната ра-

бота на полето на стоматологијата, или кој особено се 

истакнал во своето професионално искуство или, пак, 

на друг начин го имаат дадено својот придонес во ра-

ботата на Комората. 

(4) Почесните членови на Комората ги избира Соб-

ранието на Комората на предлог на Извршниот одбор. 

 

Член 13 

(1) Во остварувањето на целите и задачите на Ко-

мората, 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 остварува-

ње 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 одбо-

ри 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 бене-

фиции кои Комората ги договорила со други правни и 

физички лица, 

9. да присуствуваат и активно да учествуваат на си-

те видови форми на стручно усовршување што ги орга-

низираат релевантните стоматолошки друштва и здру-

женија 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 ра-

ботни групи во Комората каде што се избрани,  

12. да го чуваат угледот на стоматолошката профе-

сија и да се придржуваат кон законите, овој Статут, Ко-

дексот на стоматолошката етика и деонтологија и реле-

вантните етички кодекси и меѓународни конвенции, 

13. совесно и стручно да ја вршат стоматолошката 

дејност и професија, 

14. редовно и вистинито да ја известуваат Комората 

за сите податоци и  промени што се однесуваат и про-

излегуваат од актите што ги  донесува Комората, 

15. редовно да плаќаат членарина и останати давач-

ки 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 ве-

рифицираат освоените бодови од претходната година, 

неопходни за релиценцирање, 

19. редовно, писмено или електронски да ја извес-

тува 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 витал-

но 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 

 

Член 15 

(1) Членството во Комората престанува во случај на: 

1. трајно одземање на лиценцата, согласно позитив-

ни законски прописи, 

2. времено одземање на лиценцата за времето на 

траењето на оваа  мерка согласно Законот за здравстве-

на заштита, 

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 одлу-

ка на Собранието на Комората и се објавува во гласи-

лото 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 од-

бор, Надзорен одбор, Претседател на Комората, Суд на 

честа и обвинител на Комората.  
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(2) Органите на Комората во рамките на својот де-

локруг на работа донесуваат правилници, одлуки, ре-

шенија, 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 на-

чинот на разрешување, односно отповикување на чле-

новите на органите на Комората, како и престанување-

то на нивниот мандат се уредени со Закон, овој Статут 

и акти на Комората. 

(2) При изборот на членови на органите на Комора-

та треба да се имаат предвид личните квалитети на по-

единецот, соодветната застапеност на сите стомато-

лошки професионални профили, регионалната, полова-

та и етничката  застапеност на членовите на Комората, 

при што се  применува принципот на соодветна и пра-

вична застапеност на сите заедници во Република Ма-

кедонија. 

 

Член 18 

(1) Мандатот на членовите на Собранието и на ор-

ганите на Комората трае 4 (четири) години и почнува 

да тече од конститутивната седница на Собранието со 

можност за повторен избор за уште еден последовате-

лен мандатен период и право за повторно кандидирање 

по пауза од еден мандатен период. 

(2) До изборот на нови органи, а најдолго три месе-

ци од истекувањето на мандатот, членовите на органи-

те на Комората продолжуваат да ги вршат своите за-

дачи. 

 

1. Собрание на Комората 

 

Член 19 

(1) Собранието на Комората (во натамошниот 

текст: Собрание) е највисок орган на управување и од-

лучување на Комората.  

(2) Собранието го избираат членовите на Комората 

на непосредни, слободни и тајни избори. 

(3) Делегати на Собранието по функција се Претсе-

дателот на Комората и замениците на Претседателот на 

Комората. 

(4) Собранието го сочинуваат претставници (деле-

гати) на членовите на Комората по принципот еден из-

бран делегат на секои евидентирани 50 (педесет) чле-

нови на Комората, согласно бројот на евидентирани 

членови на Комората од секој регионален одбор. 

(5) Собранието е составено од најмногу 50 деле-

гати, не вклучувајќи ги Претседателот на Комората и 

неговите заменици кои се делегати по функција.  

(6) Секој кандидат, треба да достави писмен доку-

мент 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 не-

говото 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 одземе-

на лиценцата или рокот на важност на лиценцата е ис-

течен во време на одржувањето на изборите, нема пра-

во да избира, ниту да биде избран за делегат во Собра-

нието или за член во друг орган на Комората.     

(9) Изборите за делегати во Собранието ги распи-

шува Претседателот на Комората најдоцна деведесет 

дена пред истекот на мандатот на Собранието.  

(10) Изборите ги подготвува и спроведува Централ-

ната 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, 

2. даде оставка, 

3. биде осуден со правосилна судска одлука на каз-

на 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 Комора-

та 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 Надзор-

ниот одбор, 

8. формира постојани комисии и избира и ги разре-

шува нивни претседатели и членови, 

9. донесува Деловник за работа на Собранието, 

10. донесува Кодекс на стоматолошката етика и де-

онтологија,  

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 поднесу-

вањето на годишниот извештај, 

13. избира и разрешува претседател и судии на Су-

дот на честа на Комората, 

14. избира и разрешува Обвинител и двајца замени-

ци на Обвинителот, 

15. избира и разрешува десет бранители, 

16. ја усвојува завршната сметка со финансиски из-

вештај, 
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17. усвојува извештаи по годишната програма и фи-

насискиот план за работа на Комората,   

18. ги разгледува извештаите на сите органи на Ко-

мората и ја оценува нивната работа, 

19. ја утврдува висината на членарината и го опре-

делува делот од членарината потребен за работа на ре-

гионалните одбори на Комората, 

20. разгледува и донесува одлуки, заклучоци, дек-

ларации, препораки, утврдува ставови и дава  мислење 

во врска со прашањата значајни за работата на Комо-

рата, 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 нелегал-

ната работа во стоматолошката дејност на предлог на 

органите на Комората и начинот на огласување и рек-

ламирање на услугите на стоматолошките здравствени 

установи, 

24. одобрува правни акти и правни дела на Претсе-

дателот на Комората и правни акти на Извршниот од-

бор, чија вредност надминува 10.001,00 евро (десет ил-

јади и едно евро) во денарска противвредност, 

25. одлучува за предвремено распуштање на Собра-

нието, и 

26. врши други работи утврдени со закони или со 

други акти на Комората.                                                

 

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 мно-

зинството на гласови од присутниот број делегати, а 

притоа ако гласале една третина од вкупниот број делe-

гати на Собранието.  

(4) За донесувањето на Статутот, негово изменува-

ње и дополнување, одлуката за распуштање на Собра-

нието 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 чле-

нарината, Собранието одлучува со двотретинско мно-

зинство 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 консти-

тутивно – изборна седница на Собранието од редот на 

избраните делегати на Собранието, на предлог на нај-

малку дваесет членови на Собранието и со мнозинство 

гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со 

јавно гласање. 

(3) Претседателот на Собранието може да биде раз-

решен 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 Собрани-

ето, тоа го прави еден од потпретседателите на Собра-

нието. 

(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 мно-

зинство гласови од вкупниот број делегати во Собра-

нието, 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 Собра-

нието и со мнозинство гласови од вкупниот број деле-

гати во Собранието, со јавно гласање. 

(7) Претседателот на Собранието одредува кој од 

двајцата потпретседатели ќе го замени во случај на не-

гова спреченост, кој да ја свика и раководи со седница-

та на Собранието. 

(8) Седниците на Собранието се изборно-конститу-

тивни, редовни и вонредни. 

(9) Начинот на свикување на седниците и начинот 

на нивното работење поблиску се регулира со Делов-

никот за работа на Собранието. 

 

Член 24 

(1) Собранието на Комората има Деловник за ра-

бота.  

(2) Со Деловникот за работа на Собранието се уре-

дува начинот на свикување на седниците, начинот на 

испраќање на материјалите за седницата, времето на 

испраќање на материјалите, начинот на водење на сед-

ницата, начинот на донесување на одлуките, редослед-

от на добивање збор на делегатите во Собранието, чу-

вање на дигнитетот на Собранието и на делегатите во 

Собранието, почитувањето на предвиденото време за 

дискусија, чување на работна и конструктивна атмос-

фера во работењето, почитување на овластувањата на 

поедини органи при предлагање и донесување на одлу-

ки и начинот на обезбедување на соработка на Собра-

нието со Претседателот на Комората, Извршниот од-

бор и начинот на извршување на одлуките на Собрани-

ето, 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 Из-

вршниот одбор го предлага дневниот ред за седницата 

која ја свикува; 

4. соработува со Претседателот на Комората и Из-

вршниот одбор; 
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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 претседа-

телот 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 Обвини-

телот на Комората и поканети претставници од стома-

толошките факултети, релевантните стоматолошки 

друштва и здруженија, Министерството за здравство, 

Фондот за здравствено осигурување, синдикатите за 

здравство и други институции и организации од облас-

та 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 финансис-

киот 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 Собрание-

то на Комората, 

7. утврдува предлози на акти што ги донесува Соб-

ранието и подготвува материјали, информации, анали-

зи 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, од-

бори, работни групи и слично) и избира и разрешува 

нивни претседатели и членови, 

10. донесува годишен план за стручен надзор над 

работата на здравствените установи и здравствените 

работници,  

11. расправа за извештаите на повремените работни 

тела и нивниот предлог - план на активности, 

12. поднесува до Собранието извештај за работата, 

13. донесува одлуки за користење на средствата 

согласно финансовиот план на Комората,  

14. управува со финансиските средства, 

15. одобрува правни акти и правни дела на Претсе-

дателот 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 про-

тиввредност; 

16. поднесува финансиски извештај и завршна 

сметка до Собранието, 

17. одлучува за висината на надоместоците за услу-

гите што ги врши Комората, 

18. одлучува за висината на надоместоците за услу-

гите кои ги вршат лицата кои не се вработени во Комо-

рата и за висината на платите на вработените по прет-

ходен 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 изби-

ра главен и одговорен уредник и редакциски одбор на 

информаторот 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 комисии за спро-

ведување 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  ут-

врдени со Статут или со други акти на Комората.    

 

Член 29 

(1) Извршниот одбор е составен од 15 членови.  

(2) Собранието избира 11 члена на Извршн одбор, 

на предлог на Претседателот на Комората, од членови-

те 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 из-

брани најмногу уште еден мандат едноподруго.  

(4) По функција, членови на Извршен одбор се Прет-

седателот на Комората, двајцата заменици на Претседа-

телот на Комората и претседателот на Собранието. 

(5) Член на Извршниот одбор може да биде разре-

шен на барање на Претседателот на Комората, со мно-

зинство гласови од вкупниот број делегати на Собра-

нието, со јавно гласање.  

(6) Членовите на Извршниот одбор од своите ре-

дови, на предлог на Претседателот на Комората, изби-

раат и разрешуваат претседател на Извршниот одбор и 

заменици на претседателот на Извршниот одбор. 
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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 Комо-

рата 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 чле-

нови. 

(5) Извршниот одбор одлуките ги донесува со мно-

зинство гласови од вкупниот број членови. 

(6) Одлуките донесени од Извршниот одбор значај-

ни за обврските и правата на докторите по стоматоло-

гија се објавуваат на web-страницата на Комората. 

(7) Во работата на Извршниот одбор учествуваат, 

по потреба и со покана, претседателите на другите ор-

гани, комисии и тела на Комората, без право на одлу-

чување. 

(8) Начинот на работа на Извршниот одбор се уре-

дува 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 сед-

ниците, начинот на донесување на одлуки, редоследот 

на добивање збор на членовите на Извршниот одбор, 

чување на дигнитетот на Извршниот одбор и на члено-

вите на Извршниот одбор, почитување на предвидено-

то време за дискусија, чување на работна и конструк-

тивна атмосфера во работењето, почитување на овлас-

тувањата на поединечни органи при предлагање и до-

несување на одлуки, начинот на обезбедување соработ-

ка на Извршниот одбор со Собранието и со Претседа-

телот на Комората и начинот на извршување на одлу-

ките на Извршниот одбор, како и други прашања пов-

рзани со работата на Извршниот одбор. 

(10) Членовите на Извршниот одбор учествуваат во 

работата на комисиите и регионалните одбори како ко-

ординатори, 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 од-

бор 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 Комора-

та за иницијативите и предлозите на Извршниот одбор, 

регионалните одбори, останатите органи и тела на Ко-

мората, како и поединци членови на Комората, 

6. одлуките и другите акти  на Извршниот одбор  ги 

доставува до Претседателот на Комората, регионални-

те 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. 

(2) Замениците на претседателот на Извршниот 

одобор го заменуваат претседателот на Извршниот од-

бор 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 Извршни-

от одбор, најдоцна 15 дена од денот на нивното донесу-

вање, 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 Комо-

рата и тоа за: 

1. користењето на средствата на Комората и мате-

ријалното и финансиско работење на Комората, 

2. остварувањето на правата и извршувањето на об-

врските на членовите на Комората, 

3. благајничкото работење на Комората, 

4. книгите и актите што се однесуваат на материјал-

ната добивка и на имотот на Комората, 

5. користењето на средствата за работа на Стручна-

та служба на Комората, 

6. врши надзор врз работата на органите на Комора-

та 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 конста-

тираната состојба поднесува извештаи до Собранието 

на Комората. 

 

Член 34 

(1) Надзорниот одбор има пет члена кои се избира-

ат 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 из-

брани најмногу уште еднаш, едно по друго. 

(3) Член на Надзорен одбор може да биде разрешен 

на барање до најмалку 20 делегати на Собранието или 

на барање на Претседателот на Комората, со мно-

зинство гласови од вкупниот број делегати во Собра-

нието, 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 мно-

зинство гласови од вкупниот број членови на Надзор-

ниот 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. 
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(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 ут-

врдува 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,  

2. се грижи за спроведување и извршување на одлу-

ките донесени на седница на Собранието и бара редов-

ни 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 ко-

ординација на работата на Извршниот одбор со други-

те органи и тела, комисиите и регионалните одбори на 

Комората,  

5. поднесува писмен извешта 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, орга-

ни и организации од областа на здравството,  

7. ги потпишува сите документи од материјално и 

финансиско работење на Комората,  

8. ги потпишува меморандумите, спогодбите и до-

говорите што ги склучува Комората, 

9. донесува правни акти и склучува правни дела, 

чија вредност не надминува 3.000,00 (три илјади) евра 

денарска противвредност и останати правни дела и 

правни акти чија вредност надминува 3.000,00 (три ил-

јади) евра во денарска противвредност  согласно од-

редбите 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 задачи-

те на Комората, 

12. му предлага на Собранието избор и разрешува-

ње на членови на Извршниот одбор,  

13. му предлага на Собранието избор и разрешува-

ње на претседатели и членови на одборите и постојани-

те комисии, 

14. му предлага на Извршниот одбор избор и разре-

шување на претседател на Извршниот одбор и замени-

ци 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 Ко-

мората.  

18. му предлага на Извршниот одбор кандидати за 

избор и разрешување на главен и одговорен уредник и 

уредувачки одбор на информаторот на Комората, 

19. заедно со претседателот и членовите на Из-

вршниот одбор, по востановениот редослед на К-4 гру-

пата, како покровител, го организира Конгресот насло-

вен како: “Нови технологии во стоматологијата”,  

20. формира повремени работни тела (комисии, од-

бори 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 за-

кон или овој Статут, да го стопира од стапување на 

сила, без разлика со какво мнозинство истиот е доне-

сен.  

(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. 

(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 од-

бор го носи спротивно на Уставот на Р. Македонија, 

определен закон или овој Статут, да го стопира од ста-

пување на сила, без разлика со какво мнозинство исти-

от 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 од-

бор повторно го донесе актот од ставот 5 на овој член, 

Претседателот има право за актот да бара да се произ-

несе 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 него-

ви измени и дополнувања. 

(9) Постапката предвидена во ставовите 2, 3, 4, 5, 6 

и 7 на овој член се регулира со Деловник за работа на 

Собранието на Комората и со Деловник за работа на 

Извршниот одбор на Комората. 

 

Член 36 

(1) Претседателот на Комората го избира Собрание-

то на Комората од редот на членовите на Комората. 
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(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 Претседа-

тел  на Комората може да бидат: 

- најмалку три регионални одбори после верифика-

ција на нивните мандати или  

- најмалку 20 (дваесет) делегати на новиот собра-

ниски состав после верификација на нивните мандати. 

(4) Предлогот за кандидат на претседател, кога ов-

ластен предлагач се регионални одбори, мора да биде 

усвоен на официјална седница на регионалниот одбор 

во новоизбраниот состав. Предлогот е важечки докол-

ку гласале мнозинството од членови од регионалниот 

одбор. 

(5) Предлогот за кандидат на претседател кога ов-

ластен предлагач се регионални одбори, заедно со за-

писниците 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 институ-

циите на државата кои имаат ингеренции во работата 

на стоматологијата, другите стручни здруженија и ко-

мори, 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 доста-

вуваат најдоцна 10 (десет) дена по одржувањето на 

конститутивно - изборната седница и верификацијата 

на мандатите на делегатите на Собранието, во архивата 

на Стручната служба на Комората, а адресирани до 

Централанта изборната комисија. 

(8) Централанта изборната комисија со свој акт ут-

врдува кои кандидати се предложени според пропиша-

ните статутарни процедури и кои кандидати се прифа-

тени како предлози за претседател на Комората. 

(9) Актите од ставот 7 на овој член, како и сите дру-

ги 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 рабо-

та на Собранието.  

Член 37 

 (1) Собранието на Комората избира двајца замени-

ци на претседателот на предлог на Претседателот на 

Комората. 

(2) Замениците на претседателот се избираат од ре-

дот 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 - 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 . 

(4) Заменик на претседателот на Комората може да 

биде отповикан на предлог на најмалку 20 делегати на 

Собранието или на предлог на Претседателот на Комо-

рата, 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 от-

суство. Кој од замениците на претседателот ќе го заме-

нува претседателот, одлучува претседателот. 

(6) Претседателот, одредени права, надлежности и 

одговорности може да пренесе на замениците на прет-

седателот и да бара одговорност за извршување на пра-

вата 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 прет-

седателот 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 регионал-

ни одбори. 

(2) Претседателот на Комората може да биде отпо-

викан со мнозинство гласови од вкупниот број делега-

ти во Собранието, со тајно гласање. 

 

6. Суд на честа на Комората 

 

Член 39 

(1) Судот на честа е орган на Комората кој на бара-

ње од Обвинителот на Комората, согласно овој Статут 

и актите на Комората, расправа и одлучува за одговор-

носта на докторите по стоматологија за сторена повре-

да од етичка и деонтолошка и професионална гледна 

точка, за повредите на, Статутот и Кодексот на стома-

толошката етика и деонтологија и непочитување на од-

луките и актите на Комората. 

(2) За сторените повреди од став 1 на овој член, Су-

дот на честа ги изрекува следните мерки кои се евиден-

тираат во досието на сторителот на повредата: 

1. опомена; 

2. јавна опомена; 
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3. забрана за учество во работата на органите на Ко-

мората;  

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 Законот, Статутот на 

Комората, Кодексот на стоматолошката етика и деон-

тологија, релевантните етички кодекси и меѓународни 

конвенции и Деловникот за работа на Судот на честа. 

(2) Деловниокот од став 1 на овој член го носи Соб-

ранието на Комората. 

 

Член 41 

(1) Судот на честа го сочинуваат претседател и нај-

малку петнаесет члена кои, на предлог на Претседате-

лот на Комората, ги избира Собранието. 

(2) Членовите на Судот на честа се избираат од ре-

дот на членовите на Комората кои имаат работно ис-

куство 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 учеству-

ваат и истакнати правници верзирани во судската прак-

тика, 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 ко-

мисии, како и вработените во Стручната служба на Ко-

мората. 

(5) Судија на Судот на честа не може да ја врши су-

диската должност:  

1) ако самиот е странка, законски застапник или пол-

номошник на странка, ако со странката е во однос на со-

овластеник, сообврзник или регресен обврзник или ако 

во истиот предмет е сослушан како сведок или вештак; 

2) ако постојано или привремено работи кај работо-

давец кој е странка во постапката; 

3) ако странката,  законскиот застапник или полно-

мошникот 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 застап-

ник или полномошник;  

5) ако во истиот предмет учествувал во донесува-

њето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и  

6) ако постојат други околности што ја доведуваат 

во сомневање неговата непристрасност. 

(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 суд-

ски 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 од-

лучува 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 ста-

вот 2 на овој член на кој состав Собранието на Комора-

та 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 пол-

номошник на странка, ако со странката е во однос на со-

овластеник, сообврзник или регресен обврзник или ако 

во истиот предмет е сослушан како сведок или вештак; 

2. ако постојано или привремено работи кај работо-

давец кој е странка во постапката; 

3. ако странката или законскиот застапник или пол-

номошникот 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 застап-

ник или полномошник;  

5. ако во истиот предмет учествувал во донесување-

то 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 стомато-

лошката етика и деонтологија, обвинителот има право 

и должност да поведе постапка пред Судот на честа 

против член на Комората.  

(3) Обвинителот го поднесува и застапува обвину-

вањето и е самостоен и независен во својата работа. 
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Член 45 

Пријава за поведување постапка пред Судот на чес-

та до Обвинителот на Комората може да поднесат: ор-

ганите на Комората, регионалните одбори на Комо-

рата, Министерството за здравство, релевантните сто-

матолошки друштва и здруженија, директор на јавна 

здравствена установа по претходно мислење од Струч-

ниот колегиум, работодавачот во приватна здравствена 

установа, Фондот за здравствено осигурување, оштете-

ниот и обвинителот. 

 

Член 46 

(1) Собранието избира 10 (десет) бранители на Ко-

мората 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 мер-

ки за повредите на законот, Статутот и Кодексот на 

стоматолошката етика и деонтологија. 

 

Член 48 

Организацијата и другите прашања во врска со ра-

ботата на Обвинителот на Комората, неговите замени-

ци и бранителите, се уредуваат со акт донесен од Соб-

ранието. 

 

V. КОМИСИИ НА КОМОРАТА 

 

Член 49 

(1) Комората има постојани комисии, како помош-

ни работни тела на Комората што се формирани сог-

ласно со овој Статут или со одлука на Собранието. 

(2) Комората има повремени  комисии, како помош-

ни работни тела на Комората, коишто се формирани со 

одлука на Извршниот одбор или Претседателот на Ко-

мората.  

(3) Комисиите за прашања од својата работа зазема-

ат 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 стоматолошки-

от здравствен систем, каде претседател на Комисијата 

е потпретседателот на Комората. 

(2) Членовите на постојаните комисии се предлага-

ат од членството на Комората, а ги избира Собранието 

на Комората, на предлог на Претседателот на Комо-

рата, со мандат од четири години. Претседател или 

член на една постојана  комисија не може да биде прет-

седател или член во  друга постојана комисија. 

(3) Повремените комисии се формираат од Из-

вршниот одбор  за извршување на одделни  задачи на 

Комората и со одлуката за формирање се определува 

составот, задачите и овластувањето на истите. Со зав-

ршувањето на задачите престанува постоењето на пов-

ремената комисија. 

(4) Комисиите од став 1 на овој член може да фор-

мираат 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 де-

ловници за секоја комисија одделно. 

(7) Деловникот од став 6 на овој член  за секоја ко-

мисија 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 Ко-

мората и регионалните одбори како и деловникот за ра-

бота на Изборната комисија на Комората, ги носи Соб-

ранието на Комората и за нив не се применуваат одред-

бите од став 7 и 8 на овој член. 

(10) Комисиите за својата работа се одговорни пред 

Претседателот на Комората, замениците на претседате-

лот на Комората, Извршниот одбор и Собранието. 

 

Член 51 

(1) Претседателите на постојаните комисии подне-

суваат предлог - план за активности за секој тримесе-

чен период до Извршниот одобор и до Претседателот 

на Комората. 

(2) Претседателите на постојаните комисии подне-

суваат извештај за работата на комисијата до Извршни-

от 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 Соб-

ранието на Комората.  

(3) Извршниот одбор, односно Претседателот на 

Комората, поднесените предлог-планови за актив-

ности, како и извештаи за работата на комисиите, ги 

разгледуваат и по истите се произнесуваат. 

(4) Претседателите на повремените комисии подне-

суваат извештај за работата на комисијата до органот 

кој ги формирал и тоа најдоцна 8 (осум) дена по исте-

кот на рокот за завршување на задачата за која се фор-

мирани. 

(6) Органот кој ги формирал повремените комисии, 

поднесените извештаи за работата на комисиите, ги 

разгледува и по истите се произнесува. 

 

Член 52 

(1) Информација за донесените ставови, мислења, 

предлози, препораки, одлуки и заклучоци од одржани-

те седници на комисиите се доставуваат до Извршниот 

одбор и до Претседателот на Комората, најдоцна 8 

(осум) дена од нивното усвојување.  
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(2) Одредбата од став 1 не се применува на работе-

њето 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 здрав-

ствен 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;  

7. Комисија за доделување награди, составена од 

пет (5) члена; 

8. Комисија за статутарни и правни прашања, соста-

вена од пет (5) члена;  

9. Комисија за информативно - пропагандна и изда-

вачка 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. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМОРАТА 

 

Член 54 

Комората е организирана во регионални одбори ко-

ишто опфаќаат една или повеќе општини или дел од 

една општина, во зависност од бројот на докторите на 

стоматологија кои работат на подрачјето од регионал-

ниот одбор.         

 

1. Регионални одбори 

 

Член 55 

(1) Регионалните одбори на Комората го претставу-

ваат и организираат севкупното членство на докторите 

од една или повеќе општини или дел од  општина.  

(2) Членовите на Комората се организираат во реги-

онални одбори според местото на живеење. 

 

Член 56 

Регионални одбори се основаат за следниве подрач-

ја на општини: 

1. Регионален одбор Делчево за подрачјето на оп-

штините: Делчево, Берово и Пехчево,  

2. Регионален одбор Битола за подрачјето на оп-

штините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хи-

сар,  

3. Регионален одбор Велес за подрачјето на општи-

ните: Велес, Градско и Чашка, 

4. Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на оп-

штините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци,  

5. Регионален одбор Гостивар за подрачјето на оп-

штините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, 

Дебар и Центар Жупа,  

6. Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на оп-

штините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија,  

7. Регионален одбор Кичево за подрачјето на оп-

штина Кичево, 

8. Регионален одбор Кочани за подрачјето на оп-

штините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново - 

Облешево,  

9. Регионален одбор Куманово за подрачјето на оп-

штините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ран-

ковце, Старо Нагоричане и Липково,  

10. Регионален одбор Охрид за подрачјето на оп-

штините: Охрид и Дебарца, 

11. Регионален одбор Прилеп за подрачјето на оп-

штините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, 

Македонски Брод и Пласница, 

12. Регионален одбор Струга за подрачјето на оп-

штините: Струга и Вевчани,  

13. Регионален одбор Струмица за подрачјето на 

општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново 

Село, 

14. Регионален одбор Тетово за подрачјето на оп-

штините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегу-

новце и Теарце, 

15. Регионален одбор Штип за подрачјето на оп-

штините:  Штип, Карбинци, Радовиш, и Конче. 

16. Регионален одбор Центар за подрачјето на оп-

штина Центар, 

17. Регионален одбор Карпош за подрачјето на оп-

штините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај, 

18. Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на 

општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зе-

лениково, 

19. Регионален одбор Аеродром за подрачјето на 

општина Аеродром, 

20. Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на 

општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачи-

ново, 

21. Регионален одбор Чаир за подрачјето на општи-

ните: 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 за-

дачи: 

1. негуваат добри односи меѓу членовите на Комо-

рата и ги разрешуваат споровите меѓу нив, 
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2. доставуваат барање до Комисијата за стомато-

лошка етика и деонтологија на Комората, за посредува-

ње и медијаторство во решавање на спорови меѓу сто-

матолозите 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 ак-

тивностите 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 канди-

дати 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 самоуп-

рава 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 Комора-

та 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. 

(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 стоматологи-

јата од своето подрачје на којшто поднесуваат извештај 

за својата работа и на којшто се повикуваат претстав-

ници на органите на Комората. 

(5) Работата на регионалните одбори се регулира со 

деловник за работа кој го носи Собранието на Комо-

рата. 

(6) Претседателите на регионалните одбори еднаш 

во 6 (шест) месеци поднесуваат извештај за своите ак-

тивности пред Претседателот на Комората и пред Из-

вршниот одбор. 

Член 59 

 (1) Кандидатите за членови на регионалните од-

бори, докторите ги предлагаат на собир на доктори на 

стоматологија - членови на Комората. 

(2) Предлагачот дава образложение за својот пред-

лог, презентирајќи ги моралните, стручните и организа-

ционите способности на кандидатот, и неговата препоз-

натливост и достигувања во регионалниот одбор. 

(3) Предложениот кандидат доколку ја прифати 

кандидатурата, ја  образложува својата визија за рабо-

тата 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 де-

легатите во Собранието на Комората се регулира  со 

посебен акт на Собранието на Комората. 

 

Член 60 

Регионалните одбори се финансираат со дел од чле-

нарината на Комората, определен со одлука на Собра-

нието и согласно актот со кој се регулира финансиско-

то работење на Комората. 

 

2. Стручна служба на Комората 

 

Член 61 

(1) Стручните, административно-техничките, по-

мошните 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, заклучо-

ците 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 остварува-

њето на нејзините цели и задачи.  

3. Спроведување на постапките за издавање, обно-

вување, продолжување, одземање на лиценците за ра-

бота.  

4. Го води и ажурира Регистарот на издадени, обно-

вени, продолжени и одземени лиценци на докторите по 

стоматологија.  

5. Води писмена и електронска евиденција на сите 

доктори по стоматологија, членови на СКМ.  

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 Ко-

мората. 

 

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 висо-

ко образование. 
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(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 Извршни-

от одбор, на Надзорниот одбор и на комисиите.  

3. Се грижи за благовремено подготвување и дис-

трибуирање на материјалите што ќе се разгледуваат од 

Собранието и од неговите органи.  

4. Одговорено е за одржување и ажурирање на Ре-

гистарот на издадени, обновени, продолжени и одземе-

ни лиценци на доктори на стоматологија.  

5. Одговорно е за техничко-административните ра-

боти на Комората врзани за процесот на лиценцирање 

(за издавањето, продолжувањето, обновувањето и одзе-

мањето на лиценците), во согласност со Законот за 

здравствена заштита, Статутот и правилниците на Ко-

мората. 

6. Се грижи за благовремено и редовно информира-

ње на регионалните одбори за одлуките на органите на 

Комората.  

7. Ги следи законските прописи од областа на 

здравството и другите прописи за работите на Комо-

рата.  

8. Се грижи и ги чува печатот и штембилот на Ко-

мората.  

9. И, врши и други работи во согласност со Стату-

тот 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 пра-

вична застапеност на припадниците на заедниците. 

(2) Платите и другите права на вработените во 

Стручната служба на Комората се утврдуваат соглас-

ност 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 Ко-

мората се врши врз основа на финансискиот план кој-

што го донесува Собранието на Комората. 

(2) Финансиско - материјалното работење се из-

вршува преку денарска и девизна  жиро - сметка на Ко-

мората. 

 

Член 65 

(1) Комората остварува приходи од: 

1. членарини што ги плаќаат нејзините членови, 

2. средства по план/програма за вршење на надзор 

над стручната работа од буџетот на Министерството за 

здравство, 

3. надоместок за услуги што ги врши Комората,  

4. приходи од акредитирани и организирани кон-

греси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, со-

ветувања 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 Комо-

рата, 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 са-

мостојно, 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 Комора-

та над недвижен и подвижен имот, 

2. тековно одржување на имотот сопстевност на Ко-

мората, 

3. исплата на даноци, придонеси и други јавни да-

вачки,  

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 организира-

ње на седници, собири, состаноци на органите на Ко-

мората. 
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IX. ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА 

 

Член 68 

Јавни овластувања кои согласно Законот за здрав-

ствена 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, продол-

жени и одземени лиценци; 

- вршење стручен надзор над работата на здравстве-

ните 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 сог-

ласност на министерот за здравство. 

  

Член 69 

(1) Комората издава, обновува и продолжува ли-

ценца за работа врз основа на писмено барање поднесе-

но од докторот по стоматологија кој ги исполнува ус-

ловите 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 гаранти-

ра согласно со прописите за заштита на лични пода-

тоци. 

(5) Условите, начинот на запис, формата, содржина-

та и водењето на Регистрите се пропишани со акт на 

Комората, на кој министерот за здравство дава соглас-

ност. 

 

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, 

поради контрола над стручната работа на здравствени-

те работници и здравствените установи, спроведување 

на стручните упатства, оценка на стручната работа, ка-

ко и проценка на условите и начинот на укажување на 

здравствената заштита. 

(2) По завршување на надзорот над стручната рабо-

та се подготвува и доставува извештај за надзорот до 

Министерот за здравство и до установата во која е из-

вршен надзорот. 

 

Член 71 

(1) Комората определува едукатори и ментори и 

стоматолошки здравствени установи под чиј надзор се 

спроведува пробната работа на докторите по стомато-

логија.     

(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, инсти-

туции, други комори и релевантни стоматолошки здру-

женија 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. 

(3) Соработката од став 1 на овој член се остварува 

со непосредни контакти, размена на информации, пуб-

ликации и други извори, со организирање на совету-

вање, 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 сос-

таноци, 

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 одго-

ворни за нивната вистинитост и точност. 
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(2) Лицата од претходниот став не смеат да даваат 

податоци и информации кои според актите на Комора-

та претставуваат деловна тајна или со кои би биле на-

рушени интересите или угледот на членовите на Комо-

рата. 

 

Член 77 

Со посебен акт на Комората се определуваат испра-

вите и податоците што претставуваат деловна тајна и 

чие соопштување на неовластено лице би било спро-

тивно на интересите на членовите на Комората. 

 

Член 78 

Сите членови на Комората кои се избрани во орга-

ните 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 одре-

дени служби и структури во системот, односно тие 

членови би останале само како стручњаци во органите 

на Комората за што би потпишале посебна изјава. 

 

XII. ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА 

 

Член 79 

(1) Комората издава свое информативно стручно 

списание, што излегува по потреба, а најмалку перио-

дично на четири месеци, преку кое се обезбедува нав-

ремено информирање на своите членови и пошироката 

јавност, за одлуките, заклучоците, ставовите, предлози-

те и мислењата усвоени на седниците на органите и те-

лата, извештаите усвоени од Собранието, за организи-

раните 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 сво-

ите стручни искуства. 

(2) Гласилото, информаторот бесплатно го добива-

ат 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%).  

(4) Главниот и одговорен уредник и Уредувачкиот 

одбор, за својата работа одговараат пред Извршниот 

одбор, пред  Претседателот на Комората и пред Собра-

нието на Комората. 

 

Член 80 

(1) Комората има своја интернет страница за пре-

зентација на Интернет преку која членовите на Комо-

рата 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 мате-

ријали за промотивни кампањи, промоција и афирма-

ција 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, делегати на Собранието, 

Претседател на Комората и другите органи на Комо-

рата; 

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 критериумите што 

треба Правилник за поблиските критериуми што треба 

да ги исполнуваат здравствените установи и докторите 

под чиј надзор се спроведува пробната работа; 

12. Правилник за составот на испитната комисија, 

начинот на полагање на стручниот испит, начинот на 

проверка на стекнати знаења и вештини и образецот на 

уверението за положен стручен испит на здравствените 

работници со високо образование од областа на стома-

тологијата; 

13. Правилник за начинот на издавање, продолжу-

вање, обновување и одземање на лиценцата за работа и 

формата и содржината на образецот на лиценцата за 

работа на здравствените работници со високо образо-

вание од областа на стоматологијата;  

14. Правилник за висината  на трошоците  за изда-

вање, продолжување и обновување на лиценците; 

15. Правилник за облиците и критериумите за рас-

поредување на облиците, критериумите за избор на 

спроведувачи на КСУ и бодовите стекнати со КСУ во 

периодот на важење на лиценцата; 

16. Правилник за вршење стручен надзор над струч-

ната работа на здравствените установи и здравствените 

работници; 

17. Правилник за финансиско работење, организа-

ција и начинот на водењето на сметководството и на 

други материјално - финансиски прашања на Комо-

рата; 

18. Правилник за организација и работа на Струч-

ната служба на Комората; 



7 ноември 2014  Бр. 164 - Стр. 27 

 
 

19. Правилник за систематизација на работните 

места и опис на работните задачи на вработените во 

Стручната служба на Комората; 

20. Правилник за плата, надоместоци на плата, наг-

радување и санкционирање на Стручната служба на 

Комората; 

21. Правилник за референтни заштитни (мини-

мални) цени на услугите и изработките во стоматолош-

ките здравствени установи во Р. Македонија; 

22. Правилник за доделување награди; 

23. Деловник за работата на Комисијата за стручни 

стоматолошки прашања; 

24. Деловник за работата на Комисијата за стомато-

лошка етика и деонтологија; 

25. Деловник за работа на Комисијата за економски 

прашања; 

26. Деловник за работа на Комисијата за развој на 

стоматолошкиот здравствен систем; 

27. Деловник за работа на Централната изборна ко-

мисија на Стоматолошката комора на Македонија; 

28. Деловник за работа на Комисијата за статутарни 

и правни прашања;  

29. Деловник за работа на Комисијата за информа-

тивно, пропагандна и издавачка дејност; 

30. Деловник за работа на Комисијата за меѓународ-

на соработка; 

31. Деловник за работа на Комисијата за управува-

ње со фонд за взаемна помош; и 

32. други акти што ги донесуваат Собранието и ор-

ганите на Комората. 

(2) Актите на Комората се објавуваат на интернет 

страницата на Комората.  

 

Член 82 

(1) Статутот и општите акти ги подготвува Комиси-

јата за статутарни и правни прашања. 

(2) Работниот текст на Статутот се поставува на ин-

тернет страницата на Комората за разгледување и дава-

ње предлози, идеи и забелешки од членовите на Комо-

рата. 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 Комо-

рата своите предлози и забелешки ги доставуваат на е-

маил 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 Коми-

сијата за статутарни и правни прашања. 

(4) По утврдувањето на предлог – текстот, Комиси-

јата за статутарни и правни прашања го доставува на 

разгледување до Извршниот одбор на Комората. 

(5) Извршниот одбор ги предлага Статутот и оп-

штите 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 донесу-

вање е Законот за здравствена заштита и ги објавуваат 

во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Член 84 

Изменувањето и дополнувањето на Статутот и дру-

гите 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 Коми-

сијата 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 Из-

вршниот одбор. 

       

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 донесува-

ње на овој Статут.  

Член 87 

Претседателот на Комората, членовите на органите, 

телата, комисиите на Комората продолжуваат да ја вр-

шат својата функција се до истекот на нивниот мандат. 

 

Член 88 

Со денот на влегување во сила на овој Статут прес-

танува 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 Централ-

ниот регистар на Република Македонија и објава во 

„Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 03-763/1 Стоматолошка комора на 

17 септември 2014 година Македонија 

Скопје Претседател, 

 проф. д-р  Владимир Поповски, с.р. 

  

 Собрание на Стоматолошка 

комора на Македонија 

 Претседател, 

д-р Круме Чесноски, с.р. 
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5120. 

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на 

цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ („Службен весник на РМ“ бр. 169/10), направена е техничка грешка во Тарифата за ви-

сината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, поради што се дава следната 

 

И С П Р А В К А 

 

Во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ која е составен дел на Одлуката за утврдување на цената за објавување на ог-

ласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“, во 

насловот „ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ“ по точката под реден број 23, треба да стојат две 

точки под реден број 24 и 25, кои гласат: 

 

 

24 ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА  123 75,00 

25 СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА 124 75,00 

 

Точките под реден број од 24 до 26, треба да бидат точки од 26 до 28. 

 

         Бр. 07-6481/1 Управен одбор 

7 ноември 2014 година на ЈП Службен весник 

             Скопје на Република Македонија 

 Претседател, 

 Марјан Димитровски, с.р. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

        

    

     

 

 

 

 

 

 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

