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                                                                                                              ДО 
 
                                                                                 СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
                                                                                         КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРАШАЊА 

                                                                                                             Претседател: Проф. Др. Линдихана Емини 
 
 
                  
                 ПРЕДМЕТ:  Барање за поништување на Решението бр.17-367/2 од 20 .05. 2021 ,  
                                       Донесено од страна на комисијата , со кое ДДДММ друштво на до- 
                                       ктори по дентална медицина на Македонија Куманово и здружени- 
                                       јата во неговиот состав се ИЗБИРААТ за СПРОВЕДУВАЧИ на контину- 
                                       ирано стручно усовршување за период 22 .06. 2021  до 22 .06. 2025 г. 
 
                                                               ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
          Во образложението на Решението бр. 17 – 367/2 од 20 .05. 2021 година  донесено од комисијата за стручни 
прашања стои :  
“ Согласно Јавниот повик бр. 17-271/1 од 19 .02.2021 година на комисијата за стручни стоматолошки прашања , објавен 
на Веб-страната на комората на ден  05 .03. 2021 година , право на учество на Јавниот повик за избор на спроведувачи 
на облици на континуирано стручно усовршување  имаат стоматолошките друштва и здруженија регистрирани во 
централниот Регистар на РСМ кои ги исполнуваат општите и посебните услови од Јавниот повик , а утврдени во 
Правилникот за КСУ и Одлуката на Комисијата за стручни стоматолошки прашања бр. 17-234/3 од 19 .02. 2021 година.” 
               Исто така во образложението стои дека Комисијата на својата седница од 20 .05.2021 година , ги разгледала 
документацијата доставена од ДДДММ Куманово и заклучила дека документацијата е целосна , односно друштвото и 
здруженијата наведени во диспозитивот на ова Решение ги исполнуваат критериумите за спроведувачи на 
континуирано стручно усовршување и донела одлука за избор на спроведувачи бр. 17-594/2 за период од 4 години . 
 
                Кога ќе се зема во обзир фактичката состојба со документацијата на ДДДММ Куманово и констатацијата дека 
после разгледувањето комисијата констатирала дека е целосна , сосема е јасно дека Комисијата воопшто не ја 
разгледувала документацијата на ДДДММ Куманово со здруженијата во нив . Комисијата едноставно е излажана од 
страна на претставникот на стручната служба по налог на претседателот на Комората и така доведени во заблуда 
членовите на Комисијата донеле Решение со кое ДДДММ и здруженијата во неговиот состав се избираат за 
спроведувачи на облици на континуирано стручно усовршување . 
 
                ДДДММ  Куманово воопшто не е Друштво основано согласно член 5 од Законот за здруженија и фондации , 
при што друштвото како форма на здружување може да го основаат две или повеќе регистрирани здруженија во 
Централниот Регистар , а после тоа друштвото се регистрира како посебно правно лице . ДДДММ Куманово настанува 
само со промена на името и тоа најнапред  во 2008 година се вика  “ Здружение на граѓани стоматолошко здружение 
Куманово “ , потоа во 2009 година го менува името во “ Здружение на граѓани стоматолошко здружение на Македонија 
Куманово “ , и во 2014 година го менува името во  “  ДДДММ – Друштво на доктори по дентална медицина на 
Македонија . “  Дека се работи само за промена на името , а не и за нова организациона форма на ДДДММ Куманово 
најдобар доказ е фактот што  ЕМБС  6425887 , како и  организационен облик ( 10.4  професионално здружение )  носат 
и здружението од 2008 година и  ДДДММ Куманово  денеска . 
                 За цело време се до 2018 година Марјан Денковски е претседател на здруженијата кои само го менуваат 
името , но не и организациониот облик .  
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                  Од ова е јасно дека ДДДММ не е  ДРУШТВО кое го основале регистрирани здруженија и не може да се 
легитимира од име на здруженија кои не постојат , односно само со интерна одлука си направил Марјан Денковски 
список од 5 здруженија , со јасна намера да си обезбеди можност да организира што повеќе облици на КСУ . 
 
                  Комисијата има навлезено во целосна незаконитост и тешка повреда на членовите 23, 24 и 25 од Правилникот 
за КСУ, кој Правилник е основниот општ акт по кој што работи и одлучува , а на основа на Барањето на ДДДММ 
Куманово за спроведувачи на облици на КСУ ги избира и следните Здруженија : 
 

1) ДДДММ – Стоматолошко здружение на Македонија 
2) ДДДММ –Имплантолошко здружение на Македонија 
3) ДДДММ –Здружение за реставративна и естетска стоматологија 
4) ДДДММ –Етернитас 
5) ДДДММ –Здружение по стоматолошка протетика 

      
            Овие здруженија не се регистрирани , немаат статус на правни лица , односно не постојат .  Тие не 
можеле да достават тековна состојба со која се докажува дека се регистрирани во Централниот Регистар и 
не можеле да достават потврда за не блокирана трансакциска сметка , како што немаат ни Статут. Штом е 
така тогаш тие не ги исполнуваат трите клучни услови од член 24 на Правилникот за КСУ , да се регистрирани 
како правни лица во Централниот регистар и да имаат активна , не блокирана трансакциска сметка и да 
имаат Статут на здружението . 
                 Очигледно е дека Комисијата воопшто не ги разгледувала приложените документи од овие 
Здруженија , ако тоа го направила ќе констатирала дека воопшто не ги исполнуваат критериумите од Член 
24 од Правилникот за КСУ и Барањето за избор би го одбила . Комисијата само поверувала на лажната 
информација од претставник на стручната служба , а по налог на претседателот на Комората и донела 
целосно незаконито Решение со кое на непостоечки здруженија им дава право да организираат облици на 
КСУ . 
 
                  Со ваквото незаконито Решение на непостоечки Здруженија им е дозволено да организираат  
облици на КСУ , да примаат уплата за котизација и да издаваат Сертификати . Предупредуваме дека 
Сертификатот е Управен акт со кој докторот остварува право за обновување на лиценцата за работа , па 
издаден од непостоечки правен субјект претставува фалсификат и со тоа е створена голема опасност 
огромен број на сертификати да бидат оспорени , а со тоа и обновените лиценци за работа на докторите . 
 
                   Комисијата е наведена во уште поголема незаконитост со тоа што во период од скоро 4 години 
одобрувала облици на КСУ на ДДДММ  од Куманово и неговите фиктивни здруженија , а никогаш не 
постапила согласно Член 25 Став ( 2 ) од Правилникот за КСУ и при спроведувањето на годишната постапка 
за потврда на овластувањето за спроведувачи на облици на КСУ , да побара Тековна состојба од фиктивните 
Здруженија на ДДДММ Куманово .  Ако само тоа го побарала веднаш ќе констатирала дека Здруженијата 
на ДДДММ од Куманово се фиктивни и тие не постојат како правни субјекти . 
                     И ова е резултат на лажните информации од страна на претставник на стручната служба , а по 
налог на претседателот на Комората , дека кај здруженијата на ДДДММ Куманово , документацијата е 
комплетна . 
 
                     Исто така укажуваме дека Јавниот повик на комисијата објавен на 05 .03. 2021 година , а на 
основа на Одлуката на комисијата бр. 17-234/3 од 19 .02. 2021 година , нема законски основ . Предметната 
Одлука на комисијата има статус на Општ акт , бидејќи е општо обврзувачка за учесниците во јавниот повик  
а со неа се воспоставени посебни услови кои не постојат во Правилникот за КСУ . Со други зборови,  со 
предметната одлука е извршена промена на Правилникот за КСУ , што Комисијата нем право да го прави . 
Па дури и да има право, ваквата Одлука не може да се применува се додека Министерот за здравство не 
дади согласност . Ваквата обврска е јасно прецизирана во Член 262 од Законот за здравствена заштита , 
каде како јавно овластување на комората и е дадено на донесува Општи акти , ама на кои министерот дава 
согласност .  
 



                     Од сето досега аргументирано образложување зошто цениме дека Комисијата незаконито 
постапила кога го донела Решението со кое ДДДММ Куманово и Здруженијата во неговиот состав ги 
избрала за спроведувачи на облици на КСУ , произлегува и нашиот предлог комисијата повторно да се 
наврати , да ги разгледа сите документи и да го поништи  Решението бр. 17-367/2 од 20 .05. 2021 година . 
                     Комисијата има право, обврска и одговорност ова да го направи , бидејќи само така ќе спречи 
да настанат несогледиви последици од учеството на фиктивни стручни здруженија во процесот на КСУ во 
наредните години до 2025 година . Да не заборавиме дека се работи за постапување по предмети од Јавно 
овластување и органите и телата кои донесуваат одлуки се должни да ја спазуваат законитоста , па сносат 
и законска одговорност . 
 
 
 
 
 
 
 
09,02,2022                                                                                                            ЗПЗСУ  ПДДМ – Кавадарци 
Кавадарци 
                                                                                                   Претседател :  Др. Жарко. Ѓорѓиев 
                    

 

 
 
 
 
 


