
Врз основа на член 20, став 3, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на 
Македонија (Сл. весник на РМ бр. 65/12), Собранието на Комората на седницата одржана на ден 
13. 12. 2013 година донесе  

ПРАВИЛНИК 

за организацијата и постапката за утврдување на одговорност пред Судот на честа на 
Фармацевтската комора на Македонија 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со Правилникот за организацијата и постапката за утврдување на одговорност пред 
Судот на честа на Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора) се 
уредува надлежноста, организацијата, начинот на работа, текот на постапката во прв и втор 
степен, мерките кои се изрекуваат од страна на Судот на честа и правните лекови. 

Член 2 

Судот на честа на Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Суд) е 
орган кој ја врши својата функција утврдена со законот и Статутот на Комората. 

Член 3 

Судот во вршењето на својата функција е независен и суди врз основа на Уставот, 
Законот, Статутот на Комората, Кодексот на професионалните етички норми на фармацевтите 
на Македонија и врз основа на овој Правилник. 

Седиштето на Судот е во Скопје. 

Член 4 

Сите учесници во постапката пред Судот, органите и телата на Комората се должни на 
Судот да му ги доставуваат актите, списите, податоците и известувањата што се потребни за 
правилно постапување и одлучување. 

Фармацевтите се должни на барање на Судот да ги доставуваат на увид доказите 
потребни за водење на постапката. 

Член 5 

Работата на Судот е јавна. 

Јавноста во расправањето пред Судот може да биде исклучена од морални причини или 
заради чување на професионална тајна. 

Член 6 

За својата работа Судот го известува Собранието на Комората со поднесување годишен 
извештај. 

Член 7 

Материјални и други услови за работа на Судот обезбедува Комората. 

Член 8 



II НАДЛЕЖНОСТ 

Пред Судот одговара секој здравствен работник со високо образование од областа на 
фармацијата (во натамошниот текст: фармацевт) кој врши фармацевтска дејност на територијата 
на Република Македонија. 

Член 9 

Судот на честа ги утврдува повредите на професионалните должности или угледот на 
фармацевтската професија. 

Повреда на професионалните должности или угледот на фармацевтската професија постои 
ако фармацевтот: 

- Постапува спротивно на одредбите на законските прописи со кои се уредува 
здравствената заштита при укажувањето на здравствена заштита на пациентите, 

- Постапува спротивно на одредбите на Кодексот на професионалните етички норми на 
фармацевтите на Македонија, 

- Ја врши здравствената дејност нестручно, односно во спротивност со современите 
достигнувања на фармацевтската наука и практика или ако стори стручна грешка, 

- Со своето однесување кон пациентите, колегите или другите здравствени работници го 
повреди угледот на професијата, 

- Не ги исполнува своите обврски кон Комората утврдени со Закон, Статутот и другите 
општи акти на Комората. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДОТ 

Член 10 

Судот го сочинуваат Претседател на Судот и негови заменици, Првостепен совет, 
Второстепен совет и Обвинител. 

Претседателот на Судот, неговите заменици и Обвинителот се избираат на 4 години од 
страна на Собранието на Комората. 

Членовите на советите ги именува претседателот на Судот од пријавените кандидати врз 
основа на јавен повик. 

За член на совет во прв и втор степен може да биде именуван фармацевт со 
специјализација во областа на фармацијата, со најмалку 5 години работно искуство во 
специјалноста, или фармацевт со 15 години работно искуство во фармацевтска дејност. 

 

Член 11 

Претседателот на судот го претставува Судот, ја организира неговата работа, утврдува 
листа на судии, го утврдува составот на советите за секој конкретен случај, ги свикува општите 
седници на советите и раководи со нивната работа и врши други работи утврдени со овој 
Правилник. 

Претседателот на Судот има двајца заменици кои ја вршат неговата функција во случаи 
на негово отсуство и му помагаат во вршење на обврските утврдени во овој Правилник. 

Член 12 



IV НАЧИН НА РАБОТА 

Судот суди во совет. 

За постапување во секој конкретен случај се формира Првостепен и Второстепен совет. 

Член 13 

Првостепениот совет ги утврдува фактите во постапката и врз основа на тоа одлучува за 
постоење или непостоење на одговорност.  

Првостепениот совет е составен од три члена од кои еден е претседател. 

Првостепениот совет мора да биде составен така што најмалку еден член да има 
специјалност од областа во која е сторена повредата. 

Член 14 

Второстепениот совет одлучува по жалба против одлуката на Првостепениот совет. 

Второстепениот совет е составен од пет члена од кои еден е претседател. 

Второстепениот совет мора да биде составен така што најмалку три члена да имаат 
специјалност од областа во која е сторена повредата. 

Член 15 

Обвинителот постапува по пријави за поведување постапка, учествува како странка во 
првостепената и второстепената постапка на начин уреден со овој Правилник. 

Член 16 

Општа седница на советите 

Општата седница на советите ја сочинуваат сите членови од листата на именувани судии 
од страна на претседателот на судот. 

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

Општата седница ги следи и оценува појавите со кои се загрозуваат етичките норми и 
зазема начелни мислења за тие појави заедно со Комисијата за етички и правни прашања. 

Член 17 

Општата седница ја свикува и со неа раководи Претседателот на судот. 

На општата седница присуствува и обвинителот. 

V АКТИВНОСТИ НА ОБВИНИТЕЛОТ 

Член 18 

Постапката за утврдување одговорност се поведува со поднесување на пријава до 
Обвинителот. 

Пријава од став 1 на овој член може да поднесат органите и телата на Комората, државни 
органи и други правни лица, оштетениот или членови на неговото семејство. 



Пријавата треба да содржи податоци за лицето против кое се поднесува, опис на 
дејствието со кое е сторена повредата и докази за поткрепа на основаноста на пријавата. 

Член 19 

По добивање на пријавата, обвинителот е должен истата да ја разгледа и да оцени дали 
ги содржи сите податоци за да може по неа да се постапува и дали е основана. 

Доколку утврди дека пријавата не ги содржи сите податоци, согласно со член 18, став 3, 
од овој Правилник, обвинителот ќе го задолжи подносителот во рок од 8 дена да ја уреди 
пријавата. 

Доколку во рокот од претходниот став подносителот не ја уреди пријавата, Обвинителот 
со решение ќе ја отфрли како неуредна. 

Доколку оцени дека пријавата е основана, обвинителот поднесува обвинение до 
Претседателот на судот во прилог на кое ја доставува пријавата со доказите. 

Доколку оцени дека пријавата е неоснована, обвинителот со решение ќе ја отфрли. 

Против решението од став 3 на овој член може да се изјави жалба до претседателот на 
Судот. 

Одлуката на претседателот на судот е конечна. 

Член 20 

Постапката пред Првостепениот совет се поведува со обвинение што го поднесува 
обвинителот. 

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

Обвинението се поднесува во толкав број примероци колку што има обвинети и два 
примерока за Судот. 

Член 21 

Обвинението треба да содржи: назив на Судот, податоци за обвинетиот, опис на 
повредата во поглед на начинот, времето и местото на извршувањето, докази, причини на кои 
се темели основаноста на сомнението дека е сторена повреда, предлог обвинетиот да биде 
огласен за виновен и да му биде изречена соодветна мерка. 

Обвинителот го доставува обвинението до Претседателот на судот. 

Претседателот на судот со решение именува претседател и членови на Првостепен совет 
на кој му го отстапува обвинението за натамошно постапување. 

Обвинителот може да се откаже од поднесеното обвинение до завршување на 
претресот пред Првостепениот совет. 

VI ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ 

Член 22 



По приемот на обвинението, претседателот на Првостепениот совет испитува дали 
обвинението е допуштено и уредно. 

Претседателот на Првостепениот совет со решение ќе го отфрли обвинението: 

1. Ако Судот не е надлежен по него да постапува, 
2. Ако постапката поради иста повреда и спрема ист обвинет веќе е поведена или е 

правосилно окончана, 
3. Ако обвинетиот од моментот на извршувањето на повредата до окончувањето на 

постапката престанал да се занимава со фармацевтска дејност. 
4. Ако обвинението не содржи податоци кои овозможуваат по него да се постапува. 

Член 23 

Претседателот на Првостепениот совет го доставува обвинението до обвинетиот. 

Обвинетиот има право да даде одговор на обвинението во рок од 8 дена од денот на 
доставување на обвинението. 

Член 24 

Заради потполно разјаснување на фактичката состојба и заради скратување на 
постапката, Првостепениот совет, ако најде дека е тоа потребно, може да ги повика обвинителот 
и обвинетиот или само еден од нив, во рок кој не може да биде подолг од 15 дена, писмено да 
поднесат одредени објаснувања или дополнувања на своите наводи во своите поднесоци или 
да дополнат докази, а обвинителот да се изјасни по одговорот на обвинението. 

На начинот од претходниот став, Првостепениот совет може да постапува и ако 
обвинетиот не поднесе одговор на обвинението. 

Член 25 

Првостепениот совет може да донесе одлука за предметот на обвинението и без 
закажување претрес, ако врз основа на обвинението и одговорот на обвинението најде дека 
таква одлука може да се донесе. 

Во случајот од претходниот став на овој член, Судот може да ја изрече само мерката: 
опомена. 

Член 26 

Претресот се води пред Првостепениот совет. 

Претресот го закажува Претседателот на советот, водејќи сметка на странките да им 
остане доволно време да се подготват, но не помалку од 8 дена пред одржување на рочиштето. 

Член 27 

Претседателот на советот го отвора претресот и утврдува дали сите повикани се 
присутни и дали отсутните биле уредно повикани. 

Ако обвинетиот не дојде а Судот нема доказ дека бил уредно повикан, Советот донесува 
решение претресот да се одложи и се закажува нов претрес. 

Ако обвинетиот е уредно повикан а не се појави на претресот и не го оправда своето 
отсуство, претресот може да се одржи во отсуство на обвинетиот. 



Член 28 

Со претресот раководи Претседателот на советот. 

Претседателот на советот прво му дава збор на обвинителот, а потоа го повикува 
обвинетиот да ја изнесе својата одбрана. 

Претседателот на советот дава и одзема збор, поставува прашања, бара објаснувања, се 
грижи за одржување на редот на претресот и ги соопштува одлуките на советот. 

Прашања можат да поставуваат и објаснувања можат да бараат и членовите на советот.  

Член 29 

Советот ги утврдува релевантните факти врз основа на приложените докази, се грижи во 
текот на претресот да се изнесуваат и утврдат сите факти важни за донесување на одлуката, 
одлучува за исклучување на јавноста и ги врши сите потребни активности за утврдување на 
одговорноста. 

Член 30 

Ако по одлагањето на претресот , советот ја продолжи расправата во изменет состав, 
претресот мора да почне одново, со што ќе се прочитаат записниците од претходните рочишта. 

Член 31 

Советот ги утврдува фактите врз основа на изјавите на странките, исправи, извештаи на 
вешти лица, сослушување на сведоци и други доказни средства. 

Советот може да изведува и докази кои не се предложени. 

Член 32 

По изведувањето на доказите и разјаснувањето на сите факти важни за одлучувањето, 
странките можат да дадат своја оценка на изведените докази со тоа што последен збор секогаш 
има обвинетиот. 

По завршните зборови, претседателот на советот го заклучува главниот претрес. 

Против одлуките на советот со кои се води главниот претрес не е дозволена посебна 
жалба. 

Член 33 

За текот на главниот претрес се води записник. 

Записникот содржи: назив на Судот, состав на советот, број на предметот, ден, месец, 
година и време на одржување на претресот, податоци за странките, наводите на странките, 
сведоците, вештите лица и другите учесници во постапката, текот на постапката, одлуки 
донесени при водење на претресот и други дејствија преземени на претресот. 

Записникот го пишува записничар по гласно диктирање од страна на претседателот на 
советот. 

Текстот во записникот не смее да се брише и менува, а прецртаните места треба да 
останат читливи. 



Записникот го потпишува претседателот на советот, обвинетиот, обвинителот и 
записничарот. 

Член 34 

Ако пред советот е дадена изјава за повлекување на обвинението, се донесува решение 
за запирање на постапката. 

Член 35 

Ако советот утврди дека обвинетиот сторил повреда, донесува одлука со која ја утврдува 
неговата одговорност и му изрекува мерка утврдена со овој Правилник. 

Член 36 

Ако советот најде дека обвинетиот не сторил повреда или ако од доказите не 
произлегува дека повредата е сторена, истиот донесува одлука со која обвинетиот се 
ослободува од одговорност. 

Член 37 

Одлуката се донесува со гласање. 

Одлуката е донесена ако за неа гласало мнозинството од членовите на Советот. 

Член 38 

Во текот на гласањето Советот може да одлучи главниот претрес повторно да се отвори 
ако утврди дека некои важни факти не се утврдени или дека одредени докази не се изведени. 

Член 39 

За советувањето и гласањето се составува посебен записник во кој се наведува кој член 
на Советот како гласал. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишуваат претседателот на Советот и членовите 
и се чува во затворен плик во списите на предметот. 

Член 40 

Советот ја донесува и соопштува одлуката по завршувањето на претресот а во 
посложените случаи, Советот може да одлучи донесувањето на одлуката да го одложи најмногу 
за три дена. 

Член 41 

Писмено изготвената првостепена одлука содржи увод, диспозитив, образложение и 
правна поука. 

Уводот содржи назив на судот, состав на судот, податоци за странките, предметот на 
постапката, присутност на странките и датум на претресот. 

Диспозитивот содржи податоци за обвинетиот, опис на повредата, одговорноста на 
обвинетиот, изречената мерка или одлука за ослободување од одговорност. 

Образложението содржи кратко излагање на предметот, утврдената фактичка состојба, 
причините кои биле решавачки при оцената на доказите, причините поради кои не е уважено 



некое барање или предлог на странките, правните прописи и причините кои со оглед на 
утврдената фактичка состојба упатуваат на она што е одлучено во диспозитивот. 

Правната поука содржи упатство за видот и рокот на поднесување на правниот лек. 

 

 

VII ПОСТАПКА ПРЕД ВТОРОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ 

Член 42 

Против одлуката на Првостепениот совет странките во постапката можат да изјават 
жалба до Второстепениот совет во рок од 15 дена од приемот на првостепената одлука. 

Жалбата мора да содржи: 

1. Означување на првостепената одлука 
2. Причини за жалба 
3. Потпис на подносителот 

Жалбата го задржува извршувањето на одлуката. 

        Член 43 

Одлуката може да се напаѓа поради: 

- Битна повреда на постапката, 
- Погрешно или непотполно утврдена фактичка состојба, 
- Погрешна примена на материјалното право. 

 
Член 44 

Жалбата во доволен број примероци се доставува до судот. 

Ненавремената и жалбата поднесена од неовластено лице ја отфрла со решение 
претседателот на Првостепениот совет. 

Жалбата која не е потпишана или од која не може да се утврди која одлука се напаѓа, 
претседателот на првостепениот совет ќе ја отфрли доколку во рок од 8 дена не бидат 
отстранети недостатоците. 

Член 45 

Примерок од навремена и допуштена жалба се доставува до спротивната странка која 
може да даде одговор во рок од 8 дена од доставувањето. 

Член 46 

По жалбата одлучува Второстепениот совет на седница. 

Советот ја испитува првостепената одлука во границите наведени во жалбата. 

Член 47 



Советот со одлука ќе ја потврди обжалената одлука ако најде дека жалбата е 
неоснована. 

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука и ќе го врати предметот на 
постапување на Првостепениот совет ако најде дека е сторена повреда на одредбите на 
постапката и ако фактичката состојба е погрешно или непотполно утврдена.  

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука и ќе го отфрли обвинението ако 
најде дека донесената одлука не спаѓа во надлежност на судот, ако за истата повреда спрема 
ист обвинет постапката веќе е правосилно завршена или ако обвинението е застарено. 

Член 48 

Советот со одлука ќе ја преиначи првостепената одлука ако најде дека фактичката 
состојба е правилно утврдена, но погрешно е применето материјалното право или е 
пречекорено обвинението. 

Член 49 

Советот не може да донесе одлука на штета на обвинетиот ако само тој се жалел. 

Член 50 

Писмено изготвената одлука, односно решение на Второстепениот совет, содржи увод, 
изрека и образложение. 

Член 51 

При повторното одлучување, првостепениот совет е должен да постапи по укажувањата 
на Второстепениот совет. 

На повторниот претрес странките можат да изнесуваат нови факти и да предлагаат нови 
докази. 

Одлуките на Второстепениот совет се конечни. 

VIII ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

Член 52 

Повторување на постапката може да се бара ако по правосилноста на одлуката на Судот 
се утврдат нови факти или докази кои постоеле и порано, но не биле познати во текот на 
постапката, а заради нив одлуката на Судот би била ослободување или мерката би била поблага. 

Член 53 

По предлогот за повторување на постапката решава советот што ја донел одлуката. 

Ако предлогот за повторување на постапката се уважи, претходната одлука во целост се 
поништува или само во точките заради кои постапката се повторува. 

Против одлуката по предлогот за повторување на постапката е допуштена жалба до 
Второстепен совет. 

Одлуката на Второстепениот совет е конечна. 

IX МЕРКИ ШТО ГИ ИЗРЕКУВА СУДОТ 



Член 54 

За утврдената одговорност Судот може да изрече една од следните мерки: 

1. Опомена, 
2. Јавна опомена, 

Привремено и трајно одземање на лиценцата за работа се врши согласно со Законот за 
здравствената заштита. 

За секоја изречена мерка Судот го известува правното лице во кое е вработен фармацевтот. 

Член 55 

При изрекувањето на мерките, Судот ги зема предвид сите околности кои се од влијание 
на изборот на мерките ( олеснителни и отежнителни околности) а особено: тежината на 
повредата, начинот на кој е сторена, последиците кои ги предизвикала, условите под кои е 
направена, последиците кои настанале или можеле да настанат за угледот на фармацевтската 
професија, дали на фармацевтот порано му била изречена мерка, за каква повреда и колку 
време од тогаш поминало, и други околности. 

Член 56 

Кога против еден фармацевт се водат постапки за повеќе повреди, сите постапки се 
спојуваат во една и се изрекува една мерка. 

X ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ 

Член 57 

Мерката опомена се извршува со доставување на одлуката до обвинетиот и 
евидентирање во регистарот што го води Комората. 

Член 58 

Мерката јавна опомена се извршува со доставување на одлуката на обвинетиот, 
евидентирање во регистарот што го води Комората и нејзино објавување во гласилото на 
Комората. 

XI ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 59 

Постапката за утврдување на одговорност не може да се поведе ако поминала една 
година од денот на дознавањето за повредата или две години од денот на сторувањето на 
повредата. 

Член 60 

Извршувањето на изречената мерка застарува по истекот на една година од конечноста 
на одлуката со која е изречена. 

 

XII ЕВИДЕНЦИЈА И БРИШЕЊЕ НА МЕРКИТЕ 

Член 61 



Одлуките на Судот се евидентираат во регистарот на фармацевти што го води Комората. 

Во евиденцијата се внесува видот на изречената мерка, бројот и датумот на конечната 
одлука. 

Член 62 
 

Мерката опомена се брише од евиденцијата по истекот на рокот од една година а 
јавната опомена во рок од две години од конечноста на одлуката, ако обвинетиот во тој период 
не стори нова повреда. 

XIII ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

Член 63 
 

Трошоците на постапката ги опфаќаат трошоците на судот, обвинителот, учесниците и 
толкувачот. 

Трошоците на Судот ги сочинуваат надоместоците за работа на членовите на советот, и 
надоместоците за патни трошоци на членовите. 

Трошоците на обвинителот ги сочинуваат надоместокот за работата и патните трошоци. 

Трошоците на учесниците ги сочинуваат патните трошоци на обвинетиот, на вештите 
лица и на сведоците. 

Трошоците на толкувачот ги сочинуваат надоместокот за работата и патните трошоци. 

 
Член 64 

 

Трошоците на постапката ги поднесува обвинетиот ако е одговорен за сторената 
повреда. 

Ако обвинението е отфрлено, постапката е запрена или обвинетиот е ослободен од 
обвинението, трошоците на постапката ги поднесува Комората. 

Во случаите од став 2 на овој член, Судот може според околностите на случајот, а 
особено ако обвинетиот дал повод или придонел за поведување на постапката, да одлучи 
трошоците на постапката во целост или делумно да ги поднесува обвинетиот. 

Независно од исходот на постапката, секоја странка ги поднесува трошоците на 
постапката предизвикани по сопствена вина. 

XIV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 
весник на РМ. 

Член 66 



Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за утврдување 
на одговорности, начинот на работата и водењето на постапката на Судот на честа и 
обвинителот донесен од Фармацевтската комора на Македонија бр. 02-6/1 од 31.5.1995 година. 

Фармацевтска комора на Македонија 

Претседател на Собранието 

Дипл. фарм. Влатко Јордановски 

 

 


