
Врз основа на член 20, став, 3 точка 1од Статутот на Фармацевтската комора на 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2012) Собранието на Комората на 

седницата одржана на ден 23. 3. 2016 година ја донесе следната 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на Фармацевтската комора на Македонија 

Член 1 

Во Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 65/2012) во член 8, ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 2 

  Во член  9 ставовите 5, 6 и 7 се менуваат и гласат: 

„Територијалната единица бр. 5 ги опфаќа членовите на подрачјето на Битола, Прилеп, Крушево, 

Демир Хисар, Ресен и други општини и населени места околу нив“. 

 „Територијалната единица бр. 6 ги опфаќа членовите на подрачјето на Охрид, Струга, Дебар, 

Вевчани и други општини и населени места околу нив“.  

 „Територијалната единица бр. 7 ги опфаќа членовите на подрачјето на Тетово, Гостивар, Кичево, 

Македонски Брод, Маврово – Ростуше  и други општини и населени места околу нив“. 

Член 3 

Во член 13 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Фармацевтот кому му престанало членувањето во Комората во случаите од став 1, алинеја 2 и 3 

од овој член, може повторно да стане член на Комората ако ги намири финансиските обврски кон 

Комората“. 

Член 4 

Во член 14, став 2, алинеја 1, зборовите „свикаат и одржат состанок“ се заменуваат со 

зборовите  „разменат информации“. 

Член 5 

Членовите 18 и 19 се бришат. 

Членовите 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 

и 43 стануваат членови 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40 и 41. 

Член 6 

Во член 20, се додава нов став 3 кој гласи: „Во Собранието на Комората по еден 

претставник именуваат фармацевтските факултети, Македонското фармацевтско друштво, 

Агенцијата за лекови на РМ, Фондот за здравствено осигурување на РМ и други асоцијации на 

фармацевтите“. 



Ставот 3 станува став 4. 

Член 7 

Во член 22, став 4, во точките 5 и 6, зборовите „да ја познава“ се заменуваат со зборот 

„унапредување на“. 

Член 8 

Во член 24, став1, зборовите „повеќе од половината“ се заменуваат со зборовите „една 

третина“. 

Во став 5, по зборот „одбор“ се додаваат зборовите  „и именуваните претставници“. 

Член 9 

Во член 29 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Седница на Извршниот одбор задолжително се свикува на барање на најмалку шест члена на 

Одборот“. 

Член 10 

Насловот на глава 5 „Постапка за избор на членови на органите“ се заменува со нов наслов 

кој гласи: „Избор на членови на органите на Комората, Претседател на комората и Претседател на 

Собранието на комората``.  

Членовите 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, и 59 се заменуваат со нови 

членови 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68 и 69 кои гласат: 

„5.1. Општи одредби“ 

Член 42 

 

„Членовите на Фармацевтската комора на Македонија  избираат членови на 

органите на Комората врз основа на слободно, еднакво и непосредно избирачко право со 

тајно гласање за четиригодишен мандатен период. 

Избирачкото право го опфаќа правото на членовите на Комората: да се 

кандидираат, да избираат, да бидат избрани,  како и да одлучуваат за мандатот на 

избраните членови. 
Право да избира и да биде избран има секој  фармацевт член на Комората, државјанин на 

Република Македонија со место на живеалиште или престојувалиште на територијата на 

Републиката. 

 Фармацевт не може да биде избран за член на орган на Комората спротивно на неговата 

волја“. 

 

 

Член 43 

 

„Изборите за членови во органите на Комората се одржуваат секоја четврта година во 

последните 60 дена од мандатот на органите од претходниот состав или во рок од 60 дена од денот 

на распуштањето на Собранието. 



Мандатот на членовите трае од денот на неговото верификување до верификувањето на 

мандатот на новоизбраните членови. 

На член на орган на Комората може да му престане  мандатот и пред времето за кое е 

избран во следните случаи ако: 

- ако поднесе оставка; 

- ако е осуден за кривично дело кое го прави недостоен за вршење на оваа 

функција; 

- со губење на деловната способност и 

- во случај на смрт. 

Мандатот му престанува на денот на настапување на случајот од предходниот став 

на овој член. 

Престанокот на мандатот го констатира Собранието на првата наредна седница по 

приемот на известувањето за причината за престанок на мандатот. 
Член на орган на Комората, кому предвреме му престанал мандатот, се заменува со друг 

член на начин и постапка утврдена во овој Статут. 

Фармацевт избран за претставник во органите на Комората не може да биде избран или 

именуван за член во друг орган на Комората освен во работните тела на Комората“. 

 

Член 44 

 

„Изборите ги распишува со одлука претседателот на Собранието најдоцна 60 дена пред да 

истече мандатот на постојното Собрание. 

Изборите се одржуваат најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на постојното Собрание. 

Со одлуката за распишување на изборите, претседателот на Собранието ја формира 

изборната комисија и го определува датумот на започнувањето и завршувањето на изборната 

постапка. 

Примерок од одлуката се доставува до претседателот и членовите на Изборната комисија“.  

 

„5.2. Органи за спроведување на изборите“ 

 

Член 45 

„Органи за спроведување на изборите се изборната комисија и избирачките одбори. 

Изборните органи имаат мандат од 4 години и за својата работа одговараат пред 

органот кој ги именувал“. 
 

 

Член 46 

 

„Изборната комисија е составена од претседател и 4 члена . 

 

Изборната комисија:  

 

- се грижи за подготвување и спроведување на изборите во согласност со одредбите на 

Статутот на Комората; 

- ги именува избирачките одбори и ја усогласува нивната работа; 

- дава упатства, појаснувања и препораки за правилно спроведување на изборите;  

- одредува рокови за изборните дејствија; 

- врши  надзор на работата на избирачките одбори;  



- ги организира техничките подготовки за спроведување на изборите; 

- го утврдува вкупниот број на членови на територијалната единица врз основа на 

регистрираните фармацевти во службената евиденција на Комората, заклучно со денот на 

донесувањето на одлуката за распишување на изборите; 

- ги одредува гласачките места; 

- го утврдува бројот на гласачките ливчиња за поединечни гласачки места, ги 

заверува и заедно со заверен извод од избирачкиот список со записник ги предава 

на избирачкиот одбор; 

- изготвува кандидациони ливчиња и изборни листи; 

- одлучува по приговори врз основа на увид во изборниот материјал; 

- презема мерки во случај на повреда на постапката на кандидирање, спроведување и 

утврдување на резултатите од изборите;  

- ги разрешува  членовите на избирачките одбори во случај на нивно постапување спротивно 

од одредбите за спроведување на изборната постапка;  

- ги сумира, утврдува и објавува резултатите од гласањето;   

- утврдува предлог – листа на кандидати за членови на Собранието и другите органи 

на Комората; 

- издава потврди за извршениот избор; 

- составува записник за својата работа; 

- поднесува извештај на Собранието за резултатите од изборите и 

- врши други работи во согласност со овој Статут“.   

 

Член 47 

 

„Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател  и два члена. 

Избирачки одбор се именува за секое избирачко место, најдоцна 15 дена пред денот 

одреден за одржување на изборите. 
Избирачкиот одбор:  

- непосредно го спроведува гласањето на избирачкото место; 

- ги сумира и утврдува резултатите од гласањето на избирачкото место;  
- составува предлог-листа за членови во Собранието,  Извршниот одбор, Надзорниот одбор, 

Судот на честа, обвинител и 

-     составува записник за својата работа“.  

 

„5.3. Изборен материјал“ 

Член 48 

 

„Изборни материјали се гласачко ливче, гласачка кутија, извод од избирачки 

список и записник. 

Изборниот материјал се доставува до избирачките одбори најдоцна три дена пред 

денот на одржување на изборите“. 
 

Член 49 

 

„Гласачкото ливче содржи: ознака на територијалната единица, реден број, 

упатство дека се гласа со заокружување на редниот број пред името и презимето на 

кандидатот. 



Бројот на гласачките ливчиња мора да биде ист со бројот на избирачите запишани 

во избирачкиот список. 

Бројот на резервните гласачки ливчиња не може да биде поголем од 3% од 

вкупниот број на избирачи во територијалната единица.   

Гласачкото ливче се заверува со печат од Комората“. 

 

Член 50 

 

„Гласачката кутија е изработена од проѕирен материјал“. 

 

Член 51  

 

„Избирачкиот список го сочинуваат сите фармацевти евидентирани во Регистарот 

на Комората до денот на донесувањето на одлуката за распишување на изборите. 

Во изводот од избирачкиот список се наведуваат сите фармацевти од избирачкиот 

список со место на живеалиште/престојувалиште во изборните единици. 

Записникот го пополнува избирачкиот одбор на пропишан образец во кој се 

наведува вкупниот број на гласачи според изводот од избирачкиот список, бројот на 

гласачите кои гласале, бројот на гласачите кои не гласале, вкупниот број на гласачки 

ливчиња, бројот на важечки, неважечки и неупотребени гласачки ливчиња, резултатите од 

гласањето и други податоци релевантни за спроведувањето на изборите“. 

 
 

„5.4. Избор на членови на Собранието и на Извршниот одбор на Комората:“ 

 

Член 52 

 

„Членовите на Собранието се избираат од членовите на Комората по територијални 

единици во согласност со член 9 од овој Статут, кои истовремено претставуваат изборни единици. 

Од територијалните единици од 1 до 7 се избираат по 5 претставници, а од територијалната 

единица 8 се избираат 15 претставници во Собранието, 

Членовите на Извршниот одбор на Комората се избираат од членовите на Комората по 

територијални единици, така што територијалните единица од 1 до 7 имаат по еден претставник во 

Извршниот одбор, а територијалната единица 8 има тројца претставници во Извршниот одбор“. 

 

Член 53 

 

„Кандидирањето за член на Собранието и на Извршниот одбор на Комората се врши 

според територијалната единица на која кандидатот има живеалиште. 

Кандидатите се пријавуваат со пополнување на кандидационо ливче во рокот 

предвиден за доставување на кандидационите ливчиња.  

На образецот на кандидационото ливче се наведуваат податоци за кандидадот, за 

што се кандидира и од која изборна единица. 

Ако со закон или со Статутот на Комората за одредени органи е пропишано дека 

членовите треба да исполнуваат определени услови, кон кандидационото ливче се 

приложуваат потребните докази за исполнување на условите. 



Кандидационото ливче се доставува до Комората e-mail на Комората, со 

непосредно предавање во архивата на Комората или со препорачана пошта на адреса на 

Комората со назнака за Изборната комисија. 

Образецот на кандидационото ливче се презема од веб-страницата на Комората“. 

 

Член 54 

 

„По истекот на рокот за пријавување, Изборната комисија врз основа на 

пристигнатите кандидациони ливчиња составува изборни листи и гласачки ливчиња за 

кандидати за секоја територијална единица и заедно со другиот изборен материјал ги 

доставува до избирачките одбори“.  

Член 55 

 

„За времето, местото и денот на одржувањето на изборите, членството се известува 

по електронски пат и со известување на веб-страницата на Комората. 

Гласањето се врши на избирачките места. 

Избирачките места се отвораат и затвораат во време кое ќе го утврди Изборната 

комисија во согласност со одлуката за почеток и завршување на гласањето. 

Гласачкото место може да се затвори и порано ако гласале сите гласачи од изводот 

од избирачкиот список. 

Додека е отворено избирачкото место и трае гласањето, на избирачкото место мора 

да бидат присутни членовите на избирачкиот одбор. 

Не е дозволено  на избирачкото место да се задржуваат лица кои немаат права и 

должности во врска со спроведувањето на изборите. 

Избирачките места и бројот на избирачите кои ќе гласаат на секое избирачко место 

го одредува Изборната комисија најдоцна 15 дена пред одржување на гласањето“. 

 

Член 56 

 

„Избирачот гласа на избирачкото место на кое е запишан во изводот од 

избирачкиот список. 

Членовите на избирачкиот одбор го утврдуваат идентитетот на избирачот и му 

предаваат гласачко ливче. Преземањето на гласачкото ливче избирачот го потврдува со 

свој потпис на изводот од избирачкиот список“. 

 

Член 57 

 

„Гласањето е тајно. 

Избирачот гласа во просторија која е наменета за тоа, така што никој не може да 

види како гласал. 

Доколку избирачот ја повреди тајноста на гласањето, избирачкиот одбор е должен 

гласачкото ливче да го направи неважечко така што ќе го прецрта. 

Секој избирач гласа лично. 

Се гласа на заверено гласачко ливче со заокружување на редниот број пред името и 

презимето на кандидатите“. 



„Се гласа за онолку кандидати колку што треба да се изберат членови од 

соодветната територијална единица. 

Доколку на гласачкото ливче се заокружени помалку кандидати од бројот што се 

избира од соодветната изборна единица, гласачкото ливче се смета за важечко. 

Пополнетото гласачкото ливче  се преклопува така за да не може да се види како е 

гласано и се става во гласачката кутија“. 

 

Член 58 

 

„По завршувањето на гласањето избирачкиот одбор пристапува кон утврдување на 

резултатите од изборите на гласачкото место. 

Избирачкиот одбор го утврдува бројот на неупотребените гласачки ливчиња и ги 

става во посебен плик. 

Според избирачкиот список,  избирачкиот одбор го утврдува вкупниот број на 

гласачи кои гласале. 

Кога ќе се отвори гласачката кутија се врши пребројување на дадените гласови по 

кандидати  при што се утврдува колку гласови добил секој кандидат. 

Неважечките гласачки ливчиња се издвојуваат и се ставаат во посебен плик. 

Неважечко гласачко ливче е непополнето гласачко ливче и гласачко ливче од кое 

не може да се утврди за кого е гласано. 

Ако се утврди дека бројот на гласачките ливчиња е поголем од бројот на 

избирачите кои гласале, избирачкиот одбор се распушта и се именува нов, а гласањето на 

тоа избирачко место се повторува“. 

 

Член 59 

 

„Во записникот за работата на избирачкиот одбор се внесуваат следните податоци: 

- Број на примени, неупотребени, употребени, неважечки и важечки гласачки 

ливчиња, 

- Број на гласови дадени за секој кандидат на изборната листа, 

- Број на избирачите според изводот од избирачкиот список, 

- Број на избирачи кои гласале, 

- Забелешки и мислења на членовите на избирачкиот одбор, 

- Други податоци од значење за гласањето. 

Записникот го потпишуваат членовите на избирачкиот одбор“. 

 

Член 60 

 

„По утврдување на резултатите од гласањето, избирачкиот одбор без одлагање, 

целиот изборен материјал во запечатен плик, во рок од 24 часа од затворањето на 

изборното место, го доставува до Изборната комисија со препорачана пошта или со 

непосредно предавање во Комората. 

Изборната комисија ги утврдува резултатите од гласањето најдоцна во рок од 3 

дена од доставувањето на изборните материјали“. 



„Изборната комисија составува ранг листа на кандидати според бројот на 

добиените гласови. 
За избрани членови на Собранието се сметаат кандидатите од ранг-листата според бројот на 

освоените гласови од реден број 1, заклучно со реден број 5, а од територијална единица број 8 од 

реден број 1, заклучно со реден број 15. 

Избран член на Извршниот одбор од територијалните единици од 1 до 7 е 

кандидатот под реден број 1 на утврдената ранг-листа од таа територијална единица. 

Избрани членови на Извршниот одбор од територијална единица 8 се кандидатите 

под редени броеви 1, 2 и 3 од утврдената ранг-листа за територијалната единица 8.  

На избраниот член на Собранието и на Извршниот одбор, Изборната комисија му 

го верификува мандатот и му издава во писмена форма потврда за верификуваниот мандат 

за член на Собранието“. 

 

Член 61 

 

„Ако на член на Собранието или на Извршниот одбор му престане мандатот пред 

истекот на времето за кое е избран, мандат добива кандидатот од ранг-листата кој според 

конечните резултати од изборите следува со најголем број освоени гласови . 

Од кандидатот од став 1 на овој член се прибавува писмена согласност дека го 

прифаќа мандатот. 

Мандатот на новиот член трае до истекот на на мандатот на Собранието или 

Извршниот одбор“. 

 

„5.5. Избор на членови на Надзорен одбор, Суд на честа и обвинител“ 

 

Член 62 

 
„Кандидирањето за член на Надзорен одбор, Суд на честа и Обвинител се врши независно 

од  територијалната единица каде што кандидатот има живеалиште. 

Одредбите за кандидирање, избор, мандат и престанок на мандат и пополнување на 

испразнети места на кандидати за членови на Собранието и Извршниот одбор соодветно се 

применуваат и за кандидирање и избор на членови на Надзорен одбор, Суд на честа и обвинител 

на Комората“. 

 

„5.6. Избор за Претседател на комората и Претседател на Собранието на Комората“ 

 

Член 63 

 

„Изборите за претседател на Комората ги распишува со одлука претседателот на 

Собранието на Комората 60 дена пред истекот на мандатот на постојниот претседател или 

во рок од 30 дена од престанокот на мандатот во случаите од член 43, став 3, од овој 

статут. 

Во одлуката за распишување на изборите се наведуваат роковите за спроведување 

на изборните дејствија. 

Изборот на претседател на комората се врши на конститутивна седница на 

Собранието во нов состав со тајно гласање.  



Кандидирањето за Претседател на Комората се врши независно од  територијалната 

единица на која кандидатот има живеалиште. 

Кон кандидационото ливче се приложуваат докази за исполнување на условите утврдени 

со закон и со овој статут. 

Кандидатурите со доказите се доставуваат до Комората непосредно или со 

препорачана пратка со назнака за Изборната комисија“. 

 

Член 64 

 

„Изборната комисија врши увид во поднесените кандидатури и утврдува дали 

кандидатот ги исполнува пропишаните услови. 

По извршениот увид Изборната комисија составува изборна листа и гласачко ливче 

во кое се наведуваат кандидатите по азбучен ред. 

Пред гласањето секој кандидат по азбучен ред е должен на седницата на 

Собранието да ја претстават својата програма за работа во максимално траење од 15 

минути“. 

Член 65 

 

„Членовите на Собранието гласаат тајно со заокружување на редниот број пред 

името и презимето на кандидатот. 

За Претседател на Комората е избран кандидатот кој добил најмногу гласови од 

присутниот број членови на Собранието. 

Доколку во првиот круг на гласање ниту еден кандидат не го добие потребното 

мнозинство, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле 

најмногу гласови“. 

Член 66 

 

„На изборот за претседател на Собранието се применуваат истите одредби како за 

избор на претседател на Собранието, освен што кандидатот за претседател на Собранието 

не поднесува програма за работа на Комората. 

Ако на претседателот на Комората или претседателот на Собранието на Комората 

му престане мандатот пред истекот на времето за кое е избран, се спроведува изборна 

постапка во согласност со одредбите од овој Статут.  

Мандатот на новоизбраниот претседател трае до истекот на на мандатот на 

Собранието на Комората во постојниот состав“. 

 

„5.7. Повторување на гласањето“ 

Член 67 

 

„Гласањето се повторува ако Изборната комисја ги поништи изборите на 

поединечни избирачки места. 

Во случаите од претходниот став на овој член, гласањето се повторува на тоа 

избирачко место на начин и постапка утврдени во овој Статут. 

Во случај на повторување на гласањето, конечните резултати на изборите се 

утврдуваат по завршувањето на повтореното гласање. 

Гласањето се повторува во рок од седум дена од денот на поништувањето. 

За спроведување на повторените избори, изборните листи не се менуваат“.  



 

 

„5.8. Заштита на избирачкото право“ 

 

Член 68 

 

„Органите кои се надлежни за спроведување на изборите се должни во текот на 

изборната постапка да обезбедат заштита на избирачкото право. 

Секој учесник во изборната постапка има право да поднесе приговор за повреда на 

избирачкото право до Изборната комисија во рок од два дена од денот на повредата. 

Изборната комисија донесува решение во рок од 24 часа од приемот на приговорот 

и го доставува до подносителот на приговорот. 

Ако изборната комисија го усвои приговорот, ќе го поништи дејствието со кое е 

сторена повреда на избирачкото право“. 

 

„5.9.  Конститутивна седница на Собранието во нов состав“ 

 

Член 69 

 

„Во рок од 10 дена пред истекот на мандатот на постојното Собрание, 

Претседателот на Собранието  свикува конститутивна седница на Собранието во нов 

состав со следниот дневен ред: 

- Усвојување на извештај на Изборната комисија за спроведените избори 

- Верификација на мандатот на членовите на Собранието 

- Избор на членови на Извршен одбор, Надзорен одбор, Суд на честа и 

обвинител, избор на претседател на Собранието на Комората и претседател 

на Комората“.  

 

Член 11 

Членовите 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 

и 83 стануваат членови 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92 и 93. 

Член 12 

Оваа статутарна одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

23. 3. 2016 

Фармацевтска комора на Македонија 

Претседател на Собранието на Комората 

дипломиран фармацевт - Влатко Јордановски 


