
Врз основа на член 18, став 4 точка 1, од Статутот на Фармацевтската комора на 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2012 и 79/16) 
Собранието на Фармацевтската комора на Македонија  на седницата одржана на ден 
18.3.2022 година донесе  

СТАТУТАРНА ОДЛУКА  

за измени и дополнувања на Статутот на Фармацевтската комора на Македонија 

Член 1 

Во текстот на Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 65/2012 и 79/16) зборовите „Република 
Македонија“ се заменуваат со „Република Северна Македонија“, а зборовите 
„Фармацевтска комора на Македонија“ се заменуваат со зборовите „Фармацевтска 
комора на Република Северна Македонија“. 

Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
 

Името на Комората е: „Фармацевтска Комора на Република Северна 
Македонија“ скратено име: Фармацевтска комора на РСМ, на албански јазик  „Oda e 
Farmacistëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ скратено име „Oda e Farmacistëve të 
RVM“, и на англиски јазик „Pharmaceutical chamber of Republic of  North Macedonia“ 
скратено име „ Pharmaceutical chamber of  RNM“. 

Седиштето на Комората е во Скопје, нa ул. 50 Дивизија број 34. 
Комората има печат со тркалезна форма  на кој е испишан текстот: Фармацевтска 

комора на Република Северна Македонија  и на албански Oda e Farmacistëve të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut , а на средината на печатот се наоѓа знакот на 
Комората (Ескулапов знак). 

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со текст Фармацевтска комора 
на Република Северна Македонија и на албански Oda e Farmacistëve të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut и простор за деловоден  број и датум. 
 

Член 3 

Член 17 се менува и гласи: 
 

Колективните органи на Комората работат и одлучуваат на седници на начин 
утврден во овој статут. 

Седниците се одржуваат со физичко присуство на членовите на органот или по 
електронски пат со користење на електронска пошта или достапни дигитални 
платформи кои поддржуваат двонасочна видео и аудио комуникација. 

Седниците на органите на Комората може да се снимаат на соодветни медиуми 
согласно прописите заштита на личните податоци и се чуваат согласно прописите за 
архивско работење. 

За начинот на одржување на седницата и снимањето на текот на седницата 
одлучува органот на Комората со мнозинство гласови од присутните. 



Извршниот одбор на Комората донесува упатство со кое поблиску се регулира 
одржувањето на седници преку електронска пошта и дигитални платформи. 

Одредбите на овој член се применуваат и во работата и одлучувањето на 
работните тела на Комората формирани согласно статутот. 

 
Член 4 

По член 42 се додава нов член 42 – а кој гласи:      
 

Член 42 - а                                            
 
Органите на Комората имаат мандат од 4 години сметано од денот на 

верификувањето на мандатот. 
Во случаи на вонредна состојба, воена состојба, виша сила и други состојби или 

настани кои го попречуваат редовното работење на Комората, мандатот на органите 
може да се продолжи уште 6 месеци еднаш или повеќе пати во зависност од траењето 
на причината за продолжувањето. 

Одлука за продолжување на мандатот донесува  Изборната комисија со 
мнозинство гласови. 

 
Член 5 

 
Член 43 се менува и гласи гласи:  

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. 

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 6  
 

По член 43 се додаваат два нови члена 43 – а и 43 – б  кои гласат: 
 

Член 43 – а 
 
На член на орган на Комората може да му престане  мандатот и пред времето 

за кое е избран во следните случаи: 
- ако поднесе оставка; 
- ако е осуден за кривично дело кое го прави недостоен за вршење на оваа 

функција; 
- со своето работење и нанесе материјална или морална штета на Комората; 



- неоправдано отсуствува на три едноподруго одржани седници на органот каде 
што членува. 

- со губење на деловната способност и 
- во случај на смрт. 

Мандатот  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. 

 
 

Член 43 - б  
 

Иницијатива за предвремено престанување на мандатот на член на орган на 
Комората може да покренат членовите на органот со мнозинство гласови.  

Иницијатива за отповикување на мандатот на член на Собранието може да 
поднесе членството од соодветната територијалната единица со мнозинство гласови. 

Предлог за престанување на мандатот поднесува претседателот на органот. 
Одлуката по предлогот од став 2 на овој член се донесува со мнозинство 

гласови.  
 

Член 7 

Во член 45 по став 2 се додава став 3 гој гласи:  
 
Во случаите од член 42 – а став 2 на овој статут мандатот на изборните органи се 

продолжува и трае до истекот на мандатот на органите на комората. 
 

Член 8 

Во член 60 став 7по зборот „собранието“ на крајот на реченицата се додава 
„односно на Извршниот одбор“. 
 

Член 9 

Во член 82 ставот 4 се брише. 

 

Фармацевтска комора на Македонија, 

Претседател на Собранието на Комората 

________________________________ 

Дипл. фармацевт Имер Имери 

 


