
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер ( Сл. Весник на РМ бр. 13/06, 86/08 и 6//10, 12/14 I 148/15 ) и член 28 став 1 

алинеја 10 од Статутот на Фармацевтската Комора на Македонија ( Сл. Весник на РМ. Бр. 

65/12 ) Извршниот одбор на Комората на седницата одржана на ден 25.12.2015 година 

донесе 

 

 

 

ОДЛУКА 

 

за утврдување листа на информации од јавен карактер од надлежност на 

Фармацевтската Комора на Македонија за 2016 година 

 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука се утврдува листата на информации од јавен карактер, кои ги создал и 

со кои располага имателот на информации – Фармацевтска Комора на Македонија во 

остварувањето на своите надлежности утврдени во закон, и тоа: 

 

1. Податоци за имателот на информациите: 

 

- Фармацевтска Комора на Македонија, ул. 50 Дивизија бр.34, Скопје, тел.фах. 02 

3217 614, 02 3217 637; www.fk.mk, info@fk.mk. 

-  

2. Прописи за надлежностите на имателот на информациите: 

 

- Закон за здравствена заштита Сл. Весник на РМ бр. .34/12, 145/12, 87/13 и 

164/13). 

3. Акти за организација и други општи акти: 

 

- Одлука за основање на Фармацевтска Комора на Македонија, 

- Статут на фармацевтска Комора на Македонија,  

- Кодекс на професионалните етички должности и права на фармацевтите во 

Македонија, 

- Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат здравствените установи 

и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж на 

здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, 

- Правилник за начинот и постапката за полагање на стручниот испит, за составот 

на испитните комисии и обрасците на уверение за положен стручен испит и лиценца на 

здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, 

- Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на 

лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на 

фармацијата, 
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mailto:info@fk.mk


- Правилник за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и 

обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од 

областа на фармацијата, 

- правилник за утврдување на одговорност на здравствените работници со високо 

образование од областа на фармацијата за повреда на нормите на Кодексот на 

професионалните етички должности и права и начинот на работа и водење на постапката 

на Судот на честа и обвинителот, 

- Правилник за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења 

и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на постапката, 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на издадени, 

продолжени, обновени и одземени лиценци за работа на здравствените работници со 

високо образование од областа на фармацијата, 

- Правилник за водење регистар на дипломирани фармацевти на кои им е издадена 

лиценца за работа, 

- Правилник за облиците на стручното усовршување, критериумите за 

распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на  

здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата. 

 

4. Издавање на билтен: 

 

- Фармацевтски Информатор.  

 

5. Финансиско и материјално работење: 

- Годишна пресметка, годишен финансиски извештај. 

 

6. Управување и раководење: 

 

- Записници и одлуки од седници на Собранието на Комората, 

- Записници и одлуки од седници на Управниот одбор на Комората, 

- Записници и одлуки од седници на Надзорен одбор на Комората, 

- Акти на Претседателот на Комората, 

- Записници и одлуки од седници на постојани и повремени работни тела на 

Комората, 

- Материјали во врска со изборни активности. 

 

7. Правни работи: 

 

- Договори за деловна соработка со правни лица. 

 

8. Обрасци: 

 

- Барање за издавање на лицена за работа, 

- Барање за обновување на лиценца за работа, 

- Барање за утврдување бодови од сертификати, 

- Барање за признавање на пробна работа и стручен испит поминат и положен во 

странство, 



- Пријава за упис во регистар на фармацевти со лиценца за работа, 

- Пријава за упис во регистар на фармацевти без лиценца за работа, 

- Барање за пробна работа, 

- Пријава за полагање стручен испит, 

- Известување за определување на едукатор во процесот на спроведување на 

пробната работа. 

 

9. Извештаи: 

- Извештај за работите што се однесуваат на издавање, продолжување, 

обновување и одземање на лиценци за работа, 

- Извештај за преоценување на спроведувањето на приправничкиот стаж со 

предлог за подобрување на  програмата. 

  

Член 2 

  

Заштитени од правото за слободен пристап до информациите се сите лични 

податоци согласно со Законот за заштита на лични податоци, податоци од тековните 

финансиски активности по сите основи и сите информации утврдени како исклучок од 

слободен пристап на информации согласно член 6 од Законот. 

 

Член 3 

 

Листата на информации од јавен карактер се објавува на веб – страната на 

Фармацевтската Комора на Македонија. 

 

Член 4 

 

Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување. 

 

 

 

25.12. 2015 

 

Фармацевтска Комора на Македонија 

Извршен  одбор – Претседател, 

 

 

________________________________ 

Проф. Д-р Бистра Ангеловска  

 

Лица за контакт: 

 

Наташа Здравковска natasazdravkovska@fk.mk 

 

Јасминка Патчева jasminka@fk.mk 
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