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I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

       Член 1  
 КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИТЕ НА РМ (во натамошниот текст: Комора) е самостојна, 
струкова и независна професионална организација на дипломираните психолози на 
територијата на Република Македонија.  
              Комората се основа заради заштита и унапредување на психолошката дејност 
во Република Македонија.  
 

Член 2 
Комората има својство на правно лице. 

 Седиштето на Комората е во Скопје. 
 Името на Комората е: “Комора на психолози на Република Македонија”. 
 Комората се регистрира во Централниот регистар на Република Македонија. 
            Комората на психолозите на РМ го обавува своето делување на целата 
територија на РМ и е легитимен застапник и претставник на сите психолози во земјата. 
 Работата на Комората и нејзините органи е јавна.  
 

Член 3 
 Комората има печат, штембил, грб и амблем. 
 Печатот на Комората има тркалезна форма, со пречник од 3 см., на чија 
внатрешна страна полукружно е напишано: “Комора на психолози на Република 
Македонија”, Скопје (на македонски и на англиски јазик). 
 На средината на печатот се наоѓа грбот на Комората (официјалниот знак на 
психолозите во светот - грчка буква ПСИ). 
 Штембилот на Комората има правоаголна форма во која хоризонтално е 
испишано името и седиштето на Комората, празен простор за деловодниот број и 
датумот на приемот, односно за испраќањето на актот. 
 Амблемот и неговиот изглед се определува со одлука на Управниот одбор. 
 
 
II. ДЕЈНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 
 

Член 4 
 Комората ги заштитува достоинството, угледот, интегритетот и интересите на 
психолозите; ги заштитува интересите на корисниците на услугите преку одржување 
на стандардите за компетентност и стручно извршување на психолошката дејност, како 
и преку другите активности и средства предвидени со Законот за психолошка дејност и 
овој Статут.  
 

Член 5 
Основни цели на Комората се: 

- Да ја претставува и развива психолошката дејност во Република Македонија 
(како образование,наука и професија) и да ја направи достапна, корисна и почитувана, 
вклучувајќи го тука и квалитетот на професијата согласно Законот за психолошка 
дејност и овој Статут; 

- Да им помага на психолозите во усовршувањето на нивната професија и во 
градењето на нивниот професионален идентитет и стручност, засновани врз заеднички 
вредности и цели, различност и мултијазичност, меѓусебна почит и соработка, 
мобилност и служење на општеството; 



- Да промовира дисеминација на знаењата од психологијата во Република 
Македонија, со конкретен придонес за развојот на социјалните политики во државата, 
како и да даде придонес во квалитетот на животот на граѓаните на Република 
Македонија. 
 

Член 6 
Задачи на Комората се:  

- Воспоставување и одржување на релации со надлежните државни органи и 
други организации, асоцијации и здруженија во Република Македонија, како и со 
соодветни организации и асоцијации од регионот и пошироко; 

- Усогласување, генерирање и дисеминација на информации кои се однесуваат на 
психологијата и на состојбите кои се од значење за психологијата во Република 
Македонија; 

- Развивање и споделување на модели и стандарди на образованието,науката и 
професионалната пракса во психологијата; 

- Лиценцирање на квалификациите на психолозите во Р.Македонија. 
- Воспоставување на контакти со медиумите со цел да се запознаат граѓаните и 

пошироката јавност со психолошката дејност, а заради нејзина презентација и 
афирмација на државно ниво; 

- Организирање редовни конференции, семинари и средби на психолозите во 
Република Македонија со домашни и странски учесници; 

- Организирање редовни конференции, семинари средби и обуки во Република 
Македонија со домашни и странски учесници од различни професии. 
 

Член 7 
Дејности на Комората се:  

- Донесува решение за издавање, обновување и одземање на општата и посебната 
лиценца; 

- Донесува решение за давање и за престанок на одобрението за вршење на 
приватна пракса; 

- Води регистар на психолозите кои вршат приватна пракса, како и други 
евиденции; 

- Ги застапува членовите на Комората во заштитата на нивните професионални 
интереси; 

- Учествува во утврдувањето и верификацијата на програми за стручно 
усовршување на психолозите; 

- Го поттикнува и организира стручното усовршување на членовите на Комората; 
- Дава стручно мислење во врска со подготовката на прописите што се 

однесуваат на психолошката дејност; 
- Утврдува стандарди, нормативи и ценовник на услугите во приватната пракса; 
- Утврдува прописи на психодијагностичките средства и стандарди за нивната 

употреба, презема мерки на заштита од нивна неовластена изработка, дистрибуција и 
примена; 

- Стручен надзор над вршењето на приватната дејност; 
- Врши надзор над спроведувањето на професионалнатапсихолошка етика и 

решава по жалби; 
- Соработува со други струкови здруженија, со соодветни стручни и научни 

институции во земјата и странство; 
- Соработува со државни органи и органите на единиците на локалната 

самоуправа во решавањето на прашањата значајни за остварување на психолошката 



дејност и предлага мерки за унапредување на психолошката дејност заради заштита на 
менталното здравје на граѓаните; 

- Врши и други работи утврдени со Законот за психолошка дејност, Статутот и 
другите прописи на Комората. 
 
 
III.ЧЛЕНУВАЊЕ ВО КОМОРАТА 
 
А. Членување во Комората 
 

Член 8 
Членувањето во Комората е задолжително за сите психолози во Република 

Македонија, кои вршат психолошка дејност во согласност со Законот за психолошка 
дејност и овој статут. 

Членувањето во Комората се врши врз основа на поднесување на писмена молба 
и полагање на стручен испит заради добивање на лиценца за работа, а согласно 
Законот за психолошка дејност и овој Статут. 
 

Член 9 
 Членувањето во Комората може да биде и привремено и почесно. 
 Привремен член на Комората може да биде психолог странски државјанин кој 
престојува во Република Македонија и има лиценца издадена од Комората на земјата 
од која доаѓа. 
Почесен член на Комората може да биде научник, професор или друг граѓанин 
вклучувајќи и странски државјанин кои имаат дадено голем  придонес на полето на 
психологијата или научната работа или пак, на друг начин го имаат дадено својот 
придонес во работата на Комората. 
 Почесните членови на Комората ги избира Собранието на Комората на предлог 
од Управниот одбор или најмалку 10 члена на Собранието. 
 За членување во Комората се води посебна евиденција. 
 
Б. Права на членовите на Комората  
 

Член 10 
 Членовите на Комората ги остваруваат своите права и обврски на начин утврден 
со Закон и со овој Статут. 
 

Член 11 
 Членовите на Комората имаат право: 

- Да учествуваат во сите активности за остварување на задачите на Комората; 
- Да избираат и да  бидат избрани  во органите и телата на Комората; 
- Да учествуваат во работата на сите органи и работни групи во Комората каде 

што се избрани; 
- Да учествуваат на сите видови состаноци за стручно усовршување што го 

организира Комората; 
- Да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи на повреда на етичките норми 

пред органите на Комората; 
- Да покренуваат иницијатива за донесување и изградување на мислења и 

предлози по закони, прописи и други мерки од областа на психолошката дејност; 
- Да бидат информирани за работата на Комората и на нејзините органи; 



- Други права што се определени со овој Статут и со другите акти  на Комората. 
 
В. Обврски на членовите на Комората 
 

Член 12 
Членовите на Комората  имаат обврска: 

- Да го почитуваат Статутот, актите и одлуките на Комората и на органите на 
Комората; 

- Совесно и стручно да ја вршат психолошката дејност; 
- Да го чуваат угледот на психолошката професија и да се придржуваат кон 

Законот, Статутот, Кодексот на етика на психолозите и вршителите на психолошка 
дејност и релевантни етички кодекси и меѓународни конвенции; 

- Редовно да ја известуваат Комората за сите податоци поврзани со промена на 
седиште, на лични податоци, на работно место, на привремена спреченост во 
извршување на психолошката дејност и други промени усогласени со актите на 
Комората или по нејзино барање; 

- Редовно да плаќаат членарина; и 
- Други должности што се определени со овој Статут и со другите акти на 

Комората. 
 
Г. Престанување на членството во Комората 
 

Член 13 
 Членството во Комората престанува во случај на: 

- Трајно одземање на лиценцата; 
- Времено одземање на лиценцата за време на траењето на оваа мерка; 
- Барање на почесниот или привремениот член на Комората; 
- Неплаќање на членарина повеќе од 12 месеци. 

 
 
IV. ОРГАНИ НА КОМОРАТА 
 

Член 14 
 Органи на Комората се: Собрание, Управен одбор, Претседател, 
Потпретседател, Суд на честа, Надзорен одбор и Етички одбор. 
Мандатот на членовите на Собранието и на органите на Комората трае 4 (четири) 
години. Истите  членови  можат да бидат избирани во истото тело на Комората  
најмногу два пати последователно. 
 

Член 15 
Комората е организирана за вршење психолошка дејност на цела територија на 

РМ со своја стручна служба.  
 
1. Собрание 
 

Член 16 
Собранието е највисок орган на Комората, кое е составено од сите членови на 

Комората. Собранието работи полноправно со најмалку 50 проценти плус еден од 
членовите на Комората. Доколку на седницата на Собранието нема доволно членови за 
формирање кворум и непречено работење, седницата се прекинува за еден час.  



По истекот на еден час, Собранието може да работи полноправно со присутните 
членови.   

Собранието се состанува еднаш годишно, а по потреба може да се свикува и 
почесто. 

Собранието одлучува на седници. 
Свикувањето на Собранието се врши преку писмо, електронска пошта, телефон, 

или факс, најмалку 7 дена пред неговото одржување. 
 

Член 17 
Седници на Собранието свикува Претседателот на Комората. 

 Во отсуство на Претседателот на Комората, неговите функции ги врши 
Потпретседателот на Комората. 
 Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор на 
Комората, Надзорниот одбор или  најмалку 25 членови на Комората. 
  

Член 18 
 Собранието на Комората : 

- Донесува Статут на Комората и врши измени и дополнувања на Статутот; 
- Донесува Кодекс на психолошка дејност; 
- Донесува акти што произлегуваат од Законот за психолошка дејност; 
- Донесува финансиски план и ја усвојува завршната сметка со финансов 

извештај; 
- Ја утврдува висината на членарината и го определува делот од членарината 

потребен за работа на Комората; 
- Донесува програма за работа на Комората; 
- Усвојува извештај за работа на Комората; 
- Донесува Деловник за работа на Собранието; 
- Донесува други акти за начинот на работењето на Комората и на нејзините 

органи; 
- Избира и разрешува претседател, Управен одбор, Суд на честа, Надзорниот 

одбор и Етички одбор и други органи согласно Статутот: 
- Избира и разрешува обвинител со заменик  
- Ги разгледува извештаите на сите органи на Комората и ја оценува нивната 

работа; 
- Разгледува и донесува заклучоци, утврдува ставови и дава мислење во врска со 

прашањата значајни за работата на Комората и психолозите во Македонија.  
- Одлучува за предвремено распуштање на Собранието; 
- Претседателите на постојаните комисии ги предлага претседателот на Комората 

или најмалку 20 членови на Собранието; 
- Презема активности за спречување на нелегалната работа во психологијата; 
- За вршење на работи од својот делокруг Собранието може да формира работни 

тела (комисии, одбори, работни групи и слично); 
- Врши други работи утврдени со закон или со други акти на Комората. 

 
Член 19 

 На членот во Собранието може да му престане мандатот и пред времето за кое е 
избран ако:  

- Биде отповикан; 
- Си даде оставка; 
- Биде осуден на казна затвор во траење од најмалку 6 месеци; 



- Ако од судот на честа биде осуден за потежок прекршок на кодексот на 
психолошката дејност; 

- Со престанок на членувањето во комората согласно член 11 од овој статут. 
- Во случај на отсуство на две последователни седници на Собранието 

 
Член 20 

 Претседателот на Комората треба да свика седница на Собранието на Комората 
најдоцна 30 дена од денот на добивањето на предлогот од претходниот став. 
 Покана со предлог-дневен ред и материјали за седницата на Собранието се 
упатува до секој член на Собранието најмалку 15 дена пред одржувањето на седницата. 
 Седницата ја отвара претседателот на Комората и предлага членови за работно 
претседателство, кое го избира претседавачот на Собрание. Истиот ги потпишува 
одлуките и другите акти донесени на седницата. 
 Во случај на спреченост на претседателот на Комората, седница на Собранието 
може да ја закаже и со истата да раководи член на Собранието што претходно ќе го 
определи претседателот, или ќе се определи претседавач од присутните членови на 
Собранието на самата седница. 
 

Член 21 
Собранието на Комората работи на седници. 
Собранието на Комората во смисла на чл.16 од овој Статут, одлучува со 

мнозинство гласови од присутниот број на членови на Собранието,освен ако за некои 
прашања не е предвидено поинакво мнозинство определено со овој Статут. 
 

Член 22 
За донесување на Статутот и негови измени и дополнувања, како и утврдување 

на висината на членарината, Собранието одлучува со двотретинско мнозинство од 
присутните членови  на Собранието, а во смисла на чл.21 ст.2 од овој Статут. 
 Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието 
не одлучи тоа да биде тајно. 
 

Член 23 
 Собранието има Деловник за работа. 
 Со Деловникот подетално се уредува, особено: 

- Свикувањето на Собранието; 
- Начинот на работата на седницата на Собранието и на неговите органи и тела; 
- Начинот на изборите на органите и телата на Собранието; 
- Текот на другите активности што произлегуваат од Статутот на Комората. 

 
2. Управен одбор 
 

Член 24 
Управниот одбор е извршен орган на Собранието на Коморатакојуправува со 

Комората помеѓу две собранија. 
Управниот одбор ја води работата на Комората согласно со Законот, Статутот, 

правилниците, деловникот  и другите акти на Комората. 
Управниот одбор ги врши следните работи: 

- Ги извршува одлуките и ги спроведува актите на Собранието на Комората; 
- Подготвува и предлага   акти што ги донесува Собранието; 



- Предлага на Собранието членови за постојани  секции и други тела на Комората 
и ја координира  работата на овие секции, органи и тела; 

- Предлага на Собранието кандидат за избор и разрешување на претседател на 
Комората. 

- Избира Потпретседател на Комората. 
- Формира повремени комисии и работни групи за извршување на одделни 

работи од негов делокруг на работа; 
- Донесува акт за организацијата и систематизацијата на работите и задачите на 

работните места на Стручната служба на Комората; 
- Донесува одлуки за користење на средствата согласно финансовиот план на 

Комората; 
- Врши надзор над работата на Стручната служба и решава за засновување и 

престанување на работниот однос на работниците во Стручната служба; 
- Поднесува годишен извештај за работата на УО до Собранието на Комората; 
- Разгледува и зазема ставови за развој на дејноста на Комората што влијаат врз 

унапредувањето на работењето на Комората; 
- Одлучува за поврзување и соработка на Комората со други сродни  

организации; 
- Донесува одлука објавување оглас и вработување на технички секретар; 
- Донесува одлуки за бришење на членови на Комората од регистарот согласно 

законот и овој статут; 
- Донесува одлука за висината на средствата за лиценцирање и релиценцирање на 

психолозите во РМ; 
- Донесува одлука за висината на административната такса; 
- Донесува одлуки за ангажирање на надворешни соработници и даватели на 

услуги; 
- Донесува одлуки во врска со спроведување на одредени проекти и ангажирање 

на  членови од Комората; 
- Донесува одлука за висина на годишна членарина 
- Донесува и други одлуки и врши други работи од неговиот делокруг, утврдени 

со закон,овој Статут или  други акти на Комората. 
 

Член 25 
Управниот одбор го сочинуваат 7 члена од кои по функција и Претседателот на 

Комората,кој воедно е и претседател на Управниот одбор. 
Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на Комората во постапка 

за предлагање и избор. Начинот на избор се регулира со посебен Правилник за избор. 
Во работата на Управниот одбор по потреба учествуваат и претседателите на 

повремените комисии на Собранието. 
Управниот одбор работи на седници. Седниците на Управниот одбор  ги 

свикува и со нив раководи претседателот на Комората. 
Седницата на Управниот одбор може да свика и една половина од вкупниот број 

членови на Управниот одбор. 
Управниот одбор има кворум ако на неа присуствуваат мнозинство од неговите 

членови. 
Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови на членовите 

на одборот. 
Управниот одбор може да донесува одлуки со гласање по пат на електронска 

пошта. 
За својата работа, Управниот одбор е одговорен пред Собранието на Комората. 



 
3. Претседател на Комората 
 

Член 26 
 Претседателот на Комората: 

- Ја претставува Комората и ја раководи нејзината работа; 
- Ги потпишува актите што ги донесува Собранието на Комората, Управниот 

одбор и се грижи  за нивно спроведување; 
- Ги свикува и ги води седниците на Собранието и на Управниот одбор; 
- Ја координира работата на комисиите, органите и телата на Комората и на 

Управниот одбор; 
- Предлага Потпретседател на Комората од редот на членовите на Управниот 

одбор; 
- Годишно и на крајот на мандатот поднесува извештај за работата на органите и 

телата на Комората; 
- Се грижи за остварувањето на соработката со други комори, органи и 

организации во Републиката и надвор од неа; 
- Ги потпишува сите документи од материјалното и финансиско работење на 

Комората; 
- Ги потпишува спогодбите и договорите што ги склучува Комората до износ од 

30.000,00 денари, а над овој износ само врз основа на одлука на Управниот одбор; 
- Поднесува извештаи до надлежните органи во однос  на пренесеното јавно 

овластување; 
- Донесува решенија врз основа на одлуките на Собранието,Управниот одбор и 

другите тела на Комората, освен одлуките на Судот на честа; 
- Донесува решенија за вработување и плата на техничкиот секретар и за 

евентуално други вработени; 
- Врши и други работи утврдени со закон, овој Статутот или со други акти на 

Комората. 
 

Член 27 
Претседателот на Комората го избира Собранието со јавно гласање. Гласањето 

може да биде и тајно ако за тоа одлука донесе мнозинство од членовите на Собранието. 
 Предлог кандидат за избор на претседател на Комората дава Управниот одбор 
на Комората. 
 За претседател на Комората е избран кандидатот кој добил мнозинство на 
гласови од присутниот број на членови на Собранието. 
 Ако се предложени повеќе кандидати за претседател, а во првиот круг на 
гласање ниту еден од кандидатите не го добил потребното мнозинство гласови, во 
вториот круг на гласање се врши избор од првите два кандидати, кои во првиот круг на 
гласање добиле најмногу гласови. 
 За претседател на Комората е избран оној кандидат кој добил најмногу гласови. 
 За својата работа претседателот на Комората е одговорен пред Собранието. 
 Претседателот на Комората именува потпретседател од членовите на Управниот 
одбор. 

Во случај на спреченост или отсуство претседателот на Комората го  заменува  
потпретседателот на Комората. 
 
4. Надзорен одбор 
 



Член 28 
Надзорниот одбор врши надзор над: 

- Примена на одредбите на овој Статут и другите акти на Комората; 
- Користењето на средствата на Комората и материјалното и финансиско 

работење на Комората; 
- Остварувањето на правата и извршувањето на обврските на членовите на 

Комората; 
- Благајничкотоработење на Комората; 
- Книгите и актите што се однесуваат на материјалната добивка, на имотот на 

Комората и друго; 
- Користењето на средствата за работа на Стручната служба на Комората; 
- Врши надзор врз работата на органите на Собранието и спроведувањето на 

одлуките и другите правни акти на Комората; и 
- Врши и други работи определени со закон, овој Статут или што ќе му ги довери 

Собранието. 
 

Член 29 
Надзорниот одбор има 5 членови и тоа: претседател, заменик претседател и три 

члена кои ги избира Собранието од редот на членовите на Комората. 
Надзорниот одбор е одговорен за својата работа пред Собранието и му 

поднесува  извештај  најмалку еднаш годишно. 
Начинот на работата на Надзорниот одбор се утврдува со посебен деловник. 

 
5.Етички одбор 
 

Член 30 
Етичкиот одбор на Комората е орган кој дава мислење и препораки во однос на 

примени писмени поплаки за повреда на Кодексот на психолошката дејност и за 
етичноста при постапување со корисниците на услугите дадени од страна на членовите 
на Комората, како и при постапување со испитаници при психолошки истражувања. 
 

Член 31 
 Етичкиот одбор има 5-пет членови и тоа: претседател, заменик претседател и 
три члена кои ги избира Собранието од редот на членовите на Комората. 
 Етичкиот одбор се состанува најмалку еднаш годишно. 
 Етичкиот одбор поднесува секоја година извештај и за својата работа е 
одговорен пред Собранието. 
 
6.Суд на честа 
 

Член 32 
Судот на честа е орган на Комората согласно Правилникот за организација, 

постапка и работа на Судот на честа, кој одлучува за дисциплинската одговорност на 
членовите на Комората, а кога се сторени  повреди на Законот, Статутот и Кодексот на 
психолошка дејност од етичка и професионална гледна точка. 
 За сторените повреди од ставот 1 на овој член, Судот на честа ги изрекува 
следните мерки: 

1. Опомена; 
2. Јавна опомена; 
3. Времено одземање на лиценца за работа. 



 
Член 33 

 Судот на честа во вршењето на својата функција е независен и суди врз основа 
на Законот, Статутот, Кодексот на психолошка дејност, релевантните етички кодекси и 
меѓународни конвенции и Правилникот за организацијата, постапката и работата на 
Судот на честа. 
 

Член 34 
 Комората има Суд на честа кој одлучува прв степен и суд на честа кој одлучува 
во втор степен. 
 Судот на честа во прв и втор степен  се состојат од 5 члена и тоа: претседател и 
заменик претседател и три члена,  кои ги избира Собранието од редот на членовите на 
Комората. При изборот на судот на честа се  имаат предвид работно искуство, 
сторителот и  углед во средината во која работат и живеат. 
 Во работата на Судот на честа можат да учествуваат и истакнати правници, 
верзирани во судската практика, без право на глас. 
 Во Судот на честа не можат да бидат избрани: член на Управниот одбор или 
член на друга постојана комисија и тело на Комората. 
 

Член 35 
 Постапка пред Судот на честа се поведува по предлог на Обвинителот на 
Комората. 
 Обвинителот на Комората има право и должност да поведува постапка против 
членот на Комората за кој постои правосилна пресуда за повреда на Законот. 
Во случај на повреда на Кодексот на психолошка дејност, обвинителот има право и 
должност против член на Комората да поведува постапка до Судот на честа од прв 
степен, а може да поднесе и жалба до Суд на честа од втор степен. 
 Обвинителот го поднесува и застапува обвинувањето и е самостоен и независен 
во својата работа. 
 

Член 36 
 Пријава за поведување постапка пред Судот на честа до обвинителот на 
Комората се доставува по барање на мислење и препорака од Етичкиот Комитет до 
Обвинителот на Комората. 
 

Член 37 
 Обвинителот на Комората го избира Собранието од редот на членовите на 
Комората. 
 Обвинителот има  заменик. 
 

Член 38 
 Обвинетиот пред Судот на честа може да се застапува сам или со бранител 
адвокат по свој избор. 
 

Член 39 
Против одлуката на Судот на честа во прв степен дозволена е жалба до Судот на 

честа во втор степен, во рок од 8 дена по приемот на одлуката.  
Судот на честа во втор степен решава по жалбата на тужениот во втор степен и 

неговите одлуки се правосилни. 
 



Член 40 
Комората води евиденција за изречените мерки за повредите на Законот, 

Статутот и Кодексот на психолошка дејност. 
Судот на честа поднесува секоја година извештај и за својата работа е одговорен 

пред Собранието. 
 

Член 41 
Организацијата, постапката и другите прашања во врска со работата на Судот 

на честа,обвинителот и бранителот се уредуваат со Правилникот за организација, 
постапка и работа на Судот на честа. 
 
 
V. ОДБОРИ, КОМИСИИ И СОВЕТУВАЛИШТА НА КОМОРАТА 
 

Член 42 
Комората има постојани и повремени Одбори, Комисии и советувалишта што се 

формираат со овој Статут или со одлука на Собранието.  
Повремените комисии се формираат поради извршување на одделни  задачи на 

Комората и со одлука за формирање се определува составот, задачите и овластувањето 
на истите. 
 
А. Одбори и комисии на Комората 
 

Член 43 
Комората ги има следните постојани Комисии и Секции: 

- Секција на психолози вработени во образование; 
- Секција на психолози вработени во здравство; 
- Секција на психолози кои вршат приватна пракса; 
- Секција на психолози што се бават со организациска психологија; 
- Секција на психолози вработени во труд и социјала; 
- Комисиј за нормативна дејност; 
- Комисија за стручно усовршување; 
- Комисија за меѓународна соработка; 
- Комисија за издавање, одземање и продолжување на лиценците; 
- Комисија за следење и развој на психолошката дејност; 
- Комисијаза доделување награди. 

Работата на комисиите се регулира со Деловник. 
 

Член 44 
Претседателите на секциите и комисиите поднесуваат годишно и на крајот на 

мандатот извештај за работата на секцијата и комисијата до Собранието. 
 
 
VI. АКТИ НА КОМОРАТА 
 

Член 45 
Акти на Комората се: 

- Статут на Комората; 
- Кодекс на психолошката дејност; 



- Правилник за стручниот испит на психолозите и за издавање на основна 
лиценца; 

- Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на 
лиценцата за работа; 

- Правилник за поблиските критериуми што треба да  ги исполнуваат правните 
субјекти каде се спроведува приправнички стаж на психолозите; 

- Правилник  за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на 
психолозите; 

- Правилник  за висината  на трошоците  за издавање, продолжување и 
обновување на лиценците; 

- Правилник за финансиско работење на Комората; 
- Правилник за организација и начинот на водењето на  сметководството и на 

други материјално финансиски прашања на Комората; 
- Правилник за организација, постапка и работа на Судот на честа; 
- Деловник за работа на Собранието; 
- Деловник за работа на Управниот одбор; 
- Деловник за работата на Надзорниот одбор; 
- Правилник за доделување награди; 
- Правилник за референтни, заштитни (минимални) цени на услугите во 

психолошката дејност; 
- Други акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората. 

 
Статутот на Комората, Кодексот на психолошката дејност и  другите акти со 

кои поблиску се уредува вршењето на јавните овластувања на Комората се објавуваат 
во Службен весник на Република Македонија. 
  

Член 46 
 Предлогот за изменување и дополнување на Статутот го поднесува Управниот 
одбор. 
 По предлогот за изменување и дополнување на Статутот се организира јавна 
расправа. Начинот на водењето и времетраењето на расправата ги утврдува Управниот 
одбор. 
 
 
VII. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 
 

Член 47 
Административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на 

Комората ги врши Административната служба на Комората. 
 Административната служба на Комората врши работа во врска со 
спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат 
Собранието и другите органи на Комората, примената на законите и подзаконските 
акти, а кои се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините 
цели и задачи; стручно ги подготвува сите предлози на акти, информации и други 
материјали што треба да бидат предмет на расправа пред органите на Комората и врши 
други работи во врска со работата на Комората. 
 

Член 48 



Бројот на вработените во Административната служба и нивните задачи го 
утврдува Управниот одбор со Правилник за организацијата и систематизацијата на 
работите места на Административната служба на Комората. 
 Платите и другите права на вработените во Административната служба на 
Комората се утврдуваат во согласност со Законот, колективниот договор за 
вработување и актите на Комората. 
VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА 
 

Член 49 
Комората може да стекнува парични средства, хартии од вредност, инвентар и 

друг подвижен и недвижен имот, во согласност со законските прописи. Со своите 
средства Комората располага самостојно, во согласност со законите и другите прописи. 

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат преку  членарини што ги 
плаќаат нејзините членови, од надоместок за услуги што ги врши Комората, од 
подароци, завештанија и од други извори. 

Висината на членарината како и начинот и роковите за нејзиното плаќање ги 
утврдуваат Собранието на Комората. 
 

Член 50 
За извршувањето на определени задачи на Комората што не се финансираат од 

членарината, односно за финансирање на посебни активности заинтересираните 
членови може да здружуваат средства и да основаат фондови со посебна намена. 
Располагањето со овие средства се врши во согласност со општите акти на Комората. 
 

Член 51 
Средствата што се уплатуваат на име депозит за спорови што се водат пред 

Судот на честа се користат согласно со општите акти со кои што се утврдува работата 
на овие судови. 
 
 
IX. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ КОМОРИ, ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Член 52 
Комората соработува со државните органи, другите Комори и други здруженија 

за работи од заеднички интерес. 
 

Член 53 
Комората соработува со комори на психолози на други држави и со други 

меѓудржавни организации и здруженија од областа на психологијата и сродните 
дејности. 

Соработката од став 1 на овој член се остварува со непосредни контакти, 
размена на информации, публикации и други извори, со организирање на советување, 
јавни трибини, со деловно поврзување и со други форми. 
 
 
X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА 
 

Член 54 
 Комората обезбедува јавност во своето работење преку: 



- Јавност на седниците на органите на Комората, освен кога е тоа определено со 
Статутот и други акти на Комората; 

- Информирање на јавноста и членовите на Комората за својата работа; 
- Соработка со средствата за јавно информирање и со други  средства за 

информирање. 
 Комората може да издава свое гласило и на тој начин  обезбеди навремено  
информирање на своите членови и пошироката јавност, за своите одлуки, ставови, 
предлози и мислења усвоени на седниците на органите и телата.  
 

Член 55 
 Претседателот на Комората и од него овластени лица можат да даваат податоци 
и информации во врска со работата на Комората и нејзините органи и се одговорни за 
нивната вистинитост и точност. 
 Лицата од претходниот став не смеат да даваат податоци и информации кои 
според актите на Комората претставуваат деловна тајна или со кои би биле нарушени 
интересите или угледот на членовите на Комората. 
 

Член 56 
 Со посебен акт на Комората се определуваат исправите и податоците што 
претставуваат деловна тајна и чие соопштување на неовластено лице би било 
спротивно на интересите на членовите на Комората. 
 
 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБА 
 

Член 57 
 Почитувањето на актите и одлуките на Собранието е задолжително за сите 
членови на Комората и нивното непочитување и неспроведување повлекува казнени 
мерки. 
 

Член 58 
 Во случај на престанување на дејноста на Комората нејзиниот имот преминува 
во сопственост на Република Македонија. 
 

Член 59 
Овој Статут стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

весник на РМ. 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА 
Мирјана Јовановска Стојановска 

 


