


О
д денешна дистанца, далеч‐
ната 1992 година, една го‐
дина по осамостојувањето
на Република Македонија,

на иницијатива на Македонското ле‐
карско друштво (МЛД) се постави
прашањето за основање или можеби
поточно кажано, возобновување на
Комора на лекарите на територијата
на Република Македонија.

Новоформираната Лекарската ко‐
мора на Македонија, на 05.06.1992
година, имаше задача да ги исполну‐
ва целите и задачите во интерес на
докторите по општа медицина, но во
исто време и да ги вклучи во своите
редови и докторите на стоматoло‐
гија со што би се залагала и работела
и за нивните интереси. По формира‐
њето на Лекарската комора, за прв
претседател на Лекарската комора
беше избран проф. Алексеј Дума, а од
самиот почеток на формирањето на
Лекарска комора како претставник
на стоматолозите и воедно член на
Извршниот Одбор на Лекарската ко‐
мора  беше проф.  Драгољуб Велевс‐
ки со задача да ги застапува интере‐
сите на стоматолозите што беше го‐
лем предизвик и тешка задача. 

Внатре, во ЛКМ, во една таква  ком‐
плексна институција, се испреплету‐
ваа интересите на повеќе структури
од лекарската фела, општи лекари,
лекари специјалисти од секундарно
и терцијарно здрвство и секако сто‐
матолозите, при што беше исклучи‐
телно тешко од еден таков состав да
се бара решение за посебните поба‐
рувања и интереси на стоматолози‐
те затоа што тие беа и се поразлични
и поспецифични од интересите на
лекарите.

Откако од страна на проф. Велевс‐
ки и неговите соработници, се увиде
фактичката состојба дека е најдобро
во интерес на докторите на стомато‐

логија да се формира посебно тело,
посебна Комора, која исклучиво ќе
ги штити еснафските интереси на
стоматологот, се создаде  ини‐
цијатива во рамките на тогашното
Здружението на стоматолози на Ма‐
кедонија, како членка на Македон‐
ското лекарско друштво, за форми‐
рање на посебна Комора каде ќе мо‐
же да се артикулираат интересите,
обврските и меѓусебните релации на
стоматолозите.  Постоењето на та‐
ков вид на асоцијација беше и нужна
реалност со оглед на тоа што во тој
период најголемиот број на стомато‐
лози беше вработен и дел од јавни‐
от (државниот) стоматолошки сек‐
тор, но веќе во тој период започна и
отворање на значителен број на при‐
ватни стоматолошки ординации.

По започнатата иницијатива, врз
база на согледување на реалните
потреби за ваков вид на еснафско
здружување, тогашното раководст‐
во на Здружението на стоматолози
при Лекарското друштво ја наметна
идејата за формирање на Ини‐
цијативен одбор кој би го подготвил
теренот за формирање на идна Сто‐
матолошка комора на Македонија.
Во Иницијативниот одбор беа заста‐
пени поискусни доктори на стома‐
тологија кои делуваа како приватни
доктори и имаа свои сопствени ор‐
динации, како на пример д‐р. Бурна‐
зовски, д‐р. Карапеев и д‐р., потоа
доктори стоматолози од јавниот
(државниот) сектор кој во тоа време
беше доминантен во стоматолошка‐
та дејност, како и  од Стоматолош‐
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ките клиники од каде  како најис‐
такнати претставници беа проф.
Драгољуб Велевски и проф. Јулијана
Ѓоргова. Основната задача на Ини‐
цијативниот одбор беше да се под‐
готви и реализира  Основачко собра‐
ние на Стоматолошката комора на
Македонија при што најголемиот ан‐
гажман и товар за подготовка на ова
Собрание, од технички и организа‐
циски аспект го превземаа проф. Ве‐
левски и проф. Ѓоргова.

Основачкото Собрание на Стома‐
толошка комора на Македонија се
одржа во Скопје, на 22.12.1995 годи‐
на, а како основачи се запишани 10
доктори на стоматологија: д‐р. До‐
нев Стојан (Струмица), д‐р. Веновски
Бранко (Битола), д‐р. Николовски
Ристо (Прилеп), д‐р. Арсов Тодор
(Прилеп), д‐р. Георгиевски Петар
(Тетово), д‐р. Кировска Лидија (Гос‐
тивар), д‐р. Бојаџиевска Ленче
(Скопје), д‐р. Талаганова Олга (Кума‐
ново), д‐р. Гаќев Драгослав (Штип) и
д‐р. Додевски Стојанче (Куманово).

На основачкото Собрание, на
21.12.1995 година се донесе Одлука
за формирање на Стоматолошка ко‐
мора на Македонија, со седиште на
ул.„Водњанска“ 17 во Скопје (во
просториите на Стоматолошки кли‐
ники во Скопје, благодарение на то‐
гашниот директор  на Стоматолош‐
ките клиники, проф. Богдановски),
се донесоа Целите и задачите, како и
Програмата за дејствување на Сто‐
матолошка комора на Македонија.
Делегатите на Основачкото Собра‐

ние на Комората, покрај наведените
одлуки го избраа и проф. Дрaгољуб
Велевски за прв претседател на Сто‐
матолошка комора на Македонија
(1995‐2000 година) и го овластија и
за вршење на работите за упис на Ко‐
мората во Регистарот на општестве‐
ни организации‐здруженија на гра‐
ѓани на Република Македонија со
што би се стекнала со својство на
правно лице.

По основачкото Собрание Комора‐
та веднаш го започнува своето делу‐
вање и реализација на заклучоците
кои произлегуваа од работата на Ос‐
новачкото собрание, како на пример
подготвување на актите на Комора‐
та, регистрациja на Комората во Ре‐
гистарот на здруженија во Републи‐
ка Македонија, изготвување на Ре‐
гистар на доктори стоматолози, до‐
несување на деловници и правилни‐
ци за работа на Статутарната, Етич‐
ката, Правната и други комисии, Су‐
дот на честа, Надзорниот одбор и го‐
лем број други акти и нормативи, се
со цел да се изгради фундаментот на
правната форма на коморско рабо‐
тење на стоматолозите во нашата
држава и да се трасира патот кон она
што е Комората денес. Членувањето
во Комората на почетокот беше на
доброволна основа без обврска за
членување, но подоцна кога Лекар‐
ската комора на Македонија донесе
одлука за задолжително членување,
истото се одлучи и во Стоматолош‐
ката комора со тоа што се  воведе и
симболична членарина за  да може
Комората да се финансира и полесно
да функционира.

Стоматолошката комора на Маке‐
донија од 21.05.1996 година како
општествена организација е запиша‐
на во Регистер на општествени орга‐
низации‐здруженија на граѓани и се
стекна со својство на правно лице.
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По изготвување и усвојување на
сите акти за работа на Комората, се
пристапи кон изготвување на нацрт
‐ дизајнот на образецот за лиценца
на стоматолозите, со помош на ака‐
демскиот сликар Кочо Фидановски,
кој и го изготви дизајнот, со што се
отпочна со доделување на првите
лиценци. Доделувањето на првите
лиценци беше спроведено по градо‐
вите и општините со што колегите
стоматолози се чувствуваа многу по‐
одговорни и посигурни во извршу‐
вањето на работните задачи, додека
Комората благодарение на  собрани‐
те средства од членарината, веќе во
првиот мандат од своето постоење,
во мандатот на проф. Велевски, го
купи и првиот работен простор  со
кој се создадоа скромни, но пријатни
услови за административното рабо‐
тење на Комората.

Првиот простор во сопственост на
Комората, односно на сите членови
во Комората, беше на ул.„Алберт
Ајнштајн“ и во него се смести и први‐
от вработен на Стручна служба на
Стоматолошката комора на Македо‐
нија, севкупниот архив на Комората,
регистрите и Комората продолжи да

работи со уште поголеми амби‐
ции на раководството предводе‐
но од проф. Велевски, за  воспос‐
тавување на  партнерски рела‐
ции меѓу Комората и државните
институции, Министерството за
здравство и Фондот за здравст‐
вено осигурување и други ин‐
ституции, но и за артилкулира‐
ње на заеднички настапи насе‐
каде, како на т.н. државни и на
т.н. приватни стоматолози, кои
во тоа време веќе имаа и беа ор‐
ганизирани во сериозно здру‐
жение (ЗПДСМ). 

Следен претседател на Сто‐
матолошката комора на Маке‐
донија е проф. Миле Царчев
(2000‐2006 година), во чиј
мандат се напишани првите
подзаконски акти без кои Ко‐
мората немаше да може да ги

добие јавните оваластување. Голе‐
миот исчекор, но и голема промена
со која се соочи Комората, беше но‐
виот Закон за здравствена заштита
од 2005 година, со кој Комората се
стекна  со  јавните овластувања, во
Фебруари 2006 година.

Веќе во Април 2006 година со
првата сесија, во времето на манда‐
тот на доц. Владо Ванковски, претсе‐
дател на Комората од 2006 до 2010
година, се започна со спроведување
на полагање на стручниот испит од
страна на  Стоматолошката комора
на Македонија. Во наведената 2006
година, покрај тоа што Комората за‐
почна да делува не само како здру‐
жение на граѓани, доктори на стома‐
тологија, туку мораше својата актив‐
ност да ја организира по европски
стандарди за да одговори на потре‐
бите на се побројното членство, но и
на ингеренциите што и ги додели за‐
конот. Како нешто за тој период што
треба да се одбележи е и фактот де‐
ка 2005/2006 година се случи и уш‐
те една огромна промена во нашата
држава и во стоматолошкиот
здравствен систем, која доведе до
концесионирање на над 500 стома‐
толошки тима од вработените сто‐
матолози во ЈЗУ, мораа да основаат

свои ПЗСУ, но не помалку значајна
беше и промената која овозможи 450
до тој момент приватни стомато‐
лошки ординации, да влезат во сис‐
темот на ФЗО со склучување на до‐
говори .Сите тие членови на Комо‐
рата, нема да претераме ако кажеме,
преку ноќ се соочија со низа пробле‐
ми, од кои некои и до денешен ден,
15 години подоцна, не се решени и
на кои им требаше и се уште им тре‐
ба силна Комора, со јасни цели и при‐
оритети.

Стоматолошката комора на Маке‐
донија од нејзиното основање пос‐
тојано растеше, се надградуваше, но
во исто време се зголемуваа и об‐
врските и правата кои Комората ги
има согласно Законот за здравстве‐
на заштита. 

Превземените обврски согласно
јавни овластувања дадени од минис‐
терот за здравство во однос на поче‐
тоците од нејзиното формирање. Ко‐
мората во изминативе години преку
своите претставници, како во време
на мандатот кога како претседател
Комората ја пртедводеше проф. Ма‐
рија Накова од 2010 до 2014 година,
подоцна во време на мандатот кога
претседател на Комората беше проф.
Владимир Поповски, од 2014 до 2018
година, така и сега кога функцијата
претеседател на Комората од 2018
година ја обавува претседателот д‐р
Маријан Денковски, Комората ак‐
тивно учествува во работата на мно‐
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гу органи и тела на
здравствениот систем
и на државата. Стома‐
толошката  комора на
Македонија се вклучу‐
ва во овие активности
и со конкретни предло‐
зи, сугестии и забелеш‐
ки настојува да ги под‐
обри одредбите пред‐
ложени во повеќекрат‐
ните предлог измени и
дополнувања на закон‐
ската регулатива од об‐
ласта на стоматологијата и покрај
тоа што надлежните институции
имаат строго дефинирани правила
кои одат дури до границата на не‐
променливоста и се премногу шкрти
за маневрирање и постигање на  не‐
која рационална и неопходна проме‐
на во интерес на стоматологот. Како
професионална организација , Комо‐
рата беше и остана посветена на ре‐
формите во сите сегменти на
здравството и пред се на стомато‐
лошкиот здравствен систем и на тоа
поле ќе продолжи да ги артикулира
потребите и барањата на докторите
на стоматологија низ соработка со
институциите на системот. во кој
контекст, Законот за стоматолошка‐
та дејност или во најмала рака за‐
конски измени во постоечкиот За‐
кон за здравствена заштита, остану‐
ваат еден од главните приоритети,
сметајќи дека тоа ќе придонесе сто‐
матологот да го добие вистинското
место во системот и општеството, 

Денес, Стоматолошка комора на
Македонија, веќе слободно може да
се каже дека е релевантна сериозна
институција со обучена стручна
служба, која е подготвена да одгово‐
ри на сите предизвици. Во моментот
во државата има околу 4.200‐4.300
линцирани доктори на стоматоло‐
гија, што е сериозна бројка, која ба‐
ра и сериозна работа од страна на
Комората и нејзината стручна служ‐
ба, за членовите да бидат задоволни
и да се наоѓаат решенија за нивните
проблеми и секојдневи потреби.

Стоматолошката комора на Маке‐
донија денес претставува почитува‐
на институција, не само во Републи‐
ка Северна Македонија, каде тесно
соработува со Лекарската и Фарма‐
цевтската комора, туку и во регио‐
нот, каде има партнерски билате‐
рални договори со сите држави про‐
излезени од бившата СФРЈ, партнер‐
ски билатерални договори со грчка‐
та, бугарската и германската комора,
како и со сите светски и европски
стоматолошки асоцијации, ФДИ и
ЕРО ФДИ, во кои Комората е регула‐
рен член.

Денес, Стоматолошката комора на
Македонија е институција, сериозно
сфатена и прифатена од сите реле‐
вантни институции, Кабинетот на
Претседателот на РСМ, Владата на
РСМ, Министерството за здравство и
другите министерства со кои стома‐
тологијата има допирни точки, Фон‐
дот за здравствено осигурување,
различните државни агенции, ин‐
спекторати и тн. Комората во изми‐

натите години се из‐
гради како респекта‐
билна професионална
организација со јавни
овластувања и се на‐
метна како партнер во
општеството и во
креирањето на стома‐
толошката здравстве‐
на политика.

Стоматолошката ко‐
мора на Македонија
сега работи во нов, мо‐

дерен, функционален простор на
ул.„Балзакова“ 32., кој е со површина
од околу 400 м2 и адекватен на сите
потреби кои ги има Комората, како
во нормални услови, така и во усло‐
ви на се уште присутната пандемија
со Ковид 19, ги задоволува потреби‐
те на целата стручна служба, и пре‐
тставува простор во кој сите нејзини
сектори имаат можност за квалите‐
тен одговор, на сите барања кои се
наметнуваат пред нив во интерес на
секој член на Комората, како и на
потребите за одржување на стручни
испити, сите состаноци на комор‐
ските органи и тела, согласно прото‐
колите за заштита од Ковид 19.

Почитувани колеги, почитувани
членови, Стоматолошката комора на
Македонија, со многу енергија, зала‐
гање, труд и знаење успеа многу да
постигне од зададените цели, но не‐
ма дилеми дека пред Комората, од‐
носно пред докторите на стоматоло‐
гија, има уште многу предизвици
кои треба да се реализираат за таа да
стане она што сите ние очекуваме,
но притоа Комората мора да  остане
на патот на зацртаната принципиел‐
ност, кооперативност и отвореност
за соработка и ќе продолжи да
дејствува транспарентно, сериозно и
одговорно како Ваша еснафска орга‐
низација и партнер со релевантните
институции, а колку пречките и
предизвиците стануваат поголеми,
толку Комората мора да станува по‐
отпорна, поиздржлива и поупорна
во остварувањето на своите цели и
задачи.   

С.С.
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