
 
АПЕЛ ДО ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ  
ПРИ ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РСМ 

 
 
Почитувани  
 

Фармацевтска комора на Република Северна Македонија е институција што 
ги обединува, штити и преставува интересите на сите фармацевти во нашата 
држава. Таа е олицетворение на професионализот, колегијалноста и 
прогресивноста на членовите на фармацевтската фела. Стручниот тим од 
професори и асистенти од УКИМ-Фармацевтски факултет, отсекогаш активно се 
вклучени и ја подржувале работата на Комората преку учество во различни тела и 
комисии.  

После две години пролонгирање на избори за претседател и органи на 
управување на комората (за што COVID не е оправдување), распишување на истите 
без претходна најава и на еден ден пред продолжен викенд со можност од само 
седум дена за поднесување на кандидатури е повеќе од игра со однапред утврдена 
цел која лесно може да се прозре. Дополнително, спроведување на избори во период 
од 8 јуни до 6 август повеќе од очигледно ја покажува целта која треба да се 
постигне.  

Иако минимално формално се запазени сите законски рокови и процедури 
сметаме дека отсуството на јавно и навремено споделување на информации за овој 
многу значаен процес укажува на нетранспарентност, неколегијалност и за сомнеж 
во регуларноста на спроведување на постапката и севкупните избори. Нејасно е 
зошто сите наши колеги не беа и претходно информирани за постапката со што ќе 
имаа време за размислување и подготовка за изборите. После ваково отпочнување 
на постапката се поставува прашањето за кредибилитетот на новото раководство 
доколку на ваков начин се спроведат избори.  

Како членови на Фармацевтска комора на Република Северна Македонија и 
професионалци, чувствуваме професионална, колегијална и неодложна потреба да 
го искажеме нашето незадоволство и несогласување со нетранспарентниот начин 
со кој се отпочна да се реализираат изборите на претседател и другите органи на 
Комората.  

Поради сето ова, упатуваме апел до сегашните раководни органи да ја 
преиспитаат одлуката и истата да ја променат со пролонгирање на изборите за 
периодот септември-октомври. Најавата за изборите да биде транспаретно 
испратена до членството на начин сите да бидат благовремено информирани и 
запознаени со процесот. На тој начин ќе биде овозможено секој член на 
фармацевтската комора да е рамоправен, да бира и да биде избран. Длабоко сме 
уверени дека сето ова е неопходно потребно, пред се заради подигање на дигнитетот 



на фармацевтската комора и нејзино поуспешно функционирање во иднина. Со овој 
апел, воедно се обраќаме и до сите наши колеги од фарамацевтската фела да ги 
информираме, охрабриме и да ја поттикнеме професионалната свесност и 
одговорност, за активно учество во овој и сите други процеси во работењето на 
фармацевтската комора со цел афирмирање на значајната улога на фармацетската 
професија во нашето општество.  
 

Колегијален поздрав 

Проф. д-р Зоран Стерјев  с.р. 

Проф. д-р Ана Поцева Пановска с.р. 

Проф. д-р Ѓоше Стефков с.р. 

Проф. д-р Љубица Шутуркова с.р. 

Проф. д-р Светлана Кулеванова  с.р. 

Проф. д-р Анета Димитровска с.р.  

Проф. д-р Катерина Горачинова с.р.  

Проф. д-р Рената Славеска Раички с.р.  

Проф. д-р Билјана Бауер Петровска с.р.  

Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска с.р.  

Проф. д-р Зоран Кавраковски с.р.   

Проф. д-р Кристина Младеновска с.р.  

Проф. д-р Марија Главаш Додов с.р.  

Проф. д-р Руменка Петковска с.р.  

Проф. д-р Александра Грозданова с.р.  

Проф. д-р Катерина Брезовска с.р.  

Проф. д-р Маја Симоноска Црцаревска с.р. 

Проф. д-р Александра Капедановска Несторовска с.р. 

Проф. д-р Марија Карапанџова с.р.  

Проф. д-р Тања Петреска Ивановска с.р. 

Проф. д-р Надица Матевска с.р.  



Проф. д-р Јелена Ацевска с.р.  

Проф. д-р Никола Гешковски с.р.   

Проф. д-р Наталија Наков с.р.  

Проф. д-р Лилјана Богдановска с.р.  

Проф. д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова с.р.  

Асс. Зоран Живиќ с.р.  

Асс. Елизабета Крстевска Божиновиќ с.р.  

Асс. Душко Шалабалија с.р.  

Асс. Љубица Михаилова с.р.  

Асс. Ана Трајковска с.р.   

Асс. Вероника Стоилковска Ѓоргиевска с.р.  

Асс. Кристина Шутевска с.р. 

Асс. Евгенија Михајлоска с.р.  

Асс. Олга Гигопулу с.р.   

Асс. Александар Димковски с.р.  

Асс. Благој Ачковски с.р.  


