Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (Службен
Весник на Р. Македонија бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/2013,
39/2014, 43/2014, 101/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015)и член 14 од
Статутот на Лекарската комора на Македонија ( “Службен весник на Република
Македонија” бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора
на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год.17.11.2016 год и
23.02.2017 година година, донесе
ПРАВИЛНИК
за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на
лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата
за работа на здравствените работници од областа на медицината

I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување,
обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со
завршено високо образование од областа на медицината (во натамошниот
текст: доктор на медицина), како и формата и содржината на образeцот за
лиценцата за работа.
Лиценца за работа на доктор на медицина може да му се издаде,
продолжи, обнови и одземе под услови определени со Законот за здравствена
заштита и на начин утврден со овој правилник.
Член 2
Лиценцата за работа е јавна исправа што врз основа на јавно
овластување го издава Лекарската комора на Mакедонија (во натамошниот
текст: Kомора), како доказ дека докторот на медицина е стручно оспособен за
самостојно вршење на здравствена дејност.
II.НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 3
На доктор на медицина државјанин на Република Македонија кој го
завршил своето образование на високообразовните установи во Република
Македонија, Kомората му издава лиценца за работа врз основа на писмено
барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува :
- диплома за завршено високо образование од областа на медицината
- доказ за извршена пробна работа,
- доказ за положен стручен испит, односно
- доказ за завршена специјализација односно супспецијализација.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или копија
заверенa на нотар.

Член 4
На доктор на медицина државјанин на Република Македонија кој го
завршил високото образование, извршил пробна работа и положил стручен
испит во странство, Kомората му издава лиценца за работа врз основа на
писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува :
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа
на медицината,
- доказ за призната пробна работа и положен стручен испит, односно
- нострифицирано уверение за завршена специјализација односно
супспецијализација.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или
фотокопија заверени на нотар.
Член 5
На доктор на медицина - државјанин на Република Македонија, кој се
стекнал со лиценца за работа во странство, Комората му издава лиценца за
работа, ако покрај условите од член 4 од овој правилник има и препорака од
Комората во која членувал и доказ за претходно работно искуство во дејноста
во која бара лиценца за работа.
Член 6
На докторот на медицина - странски државјанин, Комората му издава
лиценца за работа врз основа на писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:
- доказ за одобрен престој во Република Македонија издаден од
надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа
на медицината,
- доказ за призната пробна работа
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручни знаења и
способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и
проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина,
- доказ - потврда за познавање на македонскиот јазик издадена од
овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот
За докторот на медицина - странски државјанин кој се стекнал со
квалификации во земјите членки на Европската унија или во Швајцарија,
Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, Турција, Русија или САД не доставува
доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручните знаења и
способности.
Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или
фотокопија заверена на нотар.
Член 7
На доктор на медицина, специјалист, односно супспецијалист од
државите членки на ОЕЦД или македонски државјанин, кој работел најмалку
пет години непрекинато во здравствени установи, односно високообразовни

установи од областа на медицината во државите членки на ОЕЦД, како и
раководно лице од здравствена установа во државите членки на ОЕЦД, со кои
согласно прописите од областа на медицинските студии и континуираното
стручно усовршување на докторите на медицина Министерството за здравство
склучило договор за вршење на медицинска дејност како здравствен работник
во јавна здравствена установа со цел за унапредување на вештините и
знаењата на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите во
јавните здравствени установи во Република Македонија преку пренос на
вештини и знаења од областа на медицината и работењето во здравствените
установи, Комората во соработка со Министерството за здравство издава
привремена лиценца за работа
Лиценцата за работа од став 1 на овој член се издава на барање на
здравствената установа каде стручњакот ќе ја врши времено здравствената
дејност. Кон барањето се поднесува :
- стручна биографија,
- детален опис на целите и времетраењето на престојот на стручњакот,
- лиценца за работа издадена од земјата од која доаѓа; и
- потврда од здравствената установа за превземање на одговорност
дека
установата
ќе
пружа
соодветна
здравствена
заштита
на
дијагностицираните пациенти по заминувањето на поканетиот стручњак.
Член 8
На доктор на медицина - постар специјализант, Комората му издава
привремена лиценца за работа по истекот на третата година од
специјалистичкиот стаж, врз основа на писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:
- диплома за завршено соодветно образование од областа на медицината;
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за положен интермедијален испит, и
- доказ за спроведени три години специјалистички стаж
Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во оригинал или
фотокопија заверена на нотар.
Лекарската комора на Македонија времената лиценца за работа како
постар специјализант ја издава во рок од седум дена од денот на приемот на
барање на специјализантот .
Член 9
Барањата од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник, со сите
наведени докази се поднесуваат до Лекарската комора на Македонија.
Член 10
Издадената лиценца за работа важи седум години од денот на
издавањето согласно Законот за здравствена заштита.
Во образецот на лиценца за работа на странски државјанин како време
на важење на лиценцата за работа се наведува времето на важење на
одобрението за престој во Република Македонија и се продолжува со
поднесување на доказ за продолжување на престојот издаден од надлежен
државен орган.
Седумгодишниот период на важење на лиценцата за работа од став 1 на
овој член почнува од датумот на издавање на првата лиценца.

Ако не се продолжи лиценцата за работа од став 2 на овој член, во
Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа
во рубриката продолжена лиценца се внесува забелешка дека лиценцата не е
продолжена.
Издадените лиценци се запишуваат во Регистарот на издадени,
обновени, продолжени и одземени лиценци што го води Комората.
III. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 11
Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лиценцата
за работа најмалку 30 дена пред истекот на рокот на важноста на лиценцата за
работа.
Кон барањето од став 1 на овој член, докторот на медицина приложува:
- доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнал
со соодветен број на бодови согласно подзаконски пропис кој ги уредува
облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за
распоредување на облиците на континуирано стручно усовршување и
- потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за
работа работел во дејноста за која има лиценца за работа.
Член 12
Врз основа на доставената документација Комората откако ќе утврди
дека се исполнети условите од Законот за здравствената заштита ја обновува
лиценцата за работа на докторот на медицина со издавање на лиценца за
работа со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.
Новиот период на важење на обновената лиценца е седум години.
Обновената лиценца се евидентира во Регистарот на издадени,
обновени, продолжени одземени лиценци за работа.

IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 13
Лиценцата за работа на докторот на медицина кој во периодот на
важноста на лиценцата не ги исполни условите за обновување на лиценцата
согласно Законот за здравствена заштита, важењето на лиценцата може
привремено да му се продолжи за период од 6 месеци, ако во тој период
заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности,
согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на
стручните знаења и способности на докторите на медицина. Привремено
продолжената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и
периодот за кој е продолжена.
На докторот на медицина кој не ги исполнил условите од став 1 на овој
член привремено му се одзема лиценцата за работа.
Член 14
Докторот на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за
работа може повторно да се стекне со лиценца за работа во текот на една

година сметано од правосилноста на решението за привремено одземање на
лиценцата за работа, ако заврши дополнителна обука и проверка на стручни
знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна
обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на
медицина.
V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 15
Комората може привремено или трајно да ја одземе лиценцата за работа
од причини утврдени во член 132 од Законот за здравствената заштита.
Со решението за привремено одземање на лиценцата за работа се
определува времетраењето на одземањето на лиценцата и се определува
дополнителната обука која треба да се изврши согласно член 127 од Законот
за здравствена заштита.
Решението за одземање на лиценцата се запишува во Регистарот и се
објавува во гласилото на Комората.
VI. ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 16
Доктор на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за
работа, може повторно да се стекне со лиценца за работа ако во текот на две
години сметано од правосилноста на решението за привремено одземање на
лиценцата за работа, успешно заврши дополнителна обука и проверка на
стручни знаења и способности согласно Правилникот за програмата за
дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на
докторите на медицина и поднесе писмено барање за добивање на лиценца за
работа.
VII.ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 17
Лиценца за работа се издава на образец кој има правоаголна форма со
димензии 25 х 35 см.
Лиценцата за работа покрај формата од став 1 на овој член може да се
издаде и на образец во правоаголна форма со димензии 8,5 х 5,5 см.
Член 18
Лиценцата за работа се издава на образец бр.1, кој е составен дел на
овој правилник и од горе надолу содржи: на средина стои текстот: грбот на
Република Македонија,, под него стои: "Лекарска комора на Македонија
издава", па на средина стои; Лиценца за работа"; под него стои текстот:
,,име,татково име, презиме" со место за внесување на податоците, па следи
текстот: ,, стручна област за која се издава лиценцата ", со место за внесување
на податоците; па следи ,,Регистарски број" со место за впишување на бројот
на лиценцата, под него стои текстот: ,,Лиценцата за работа важи до", со место
за внесување на податоците. Под него стои текстот " Датум на поднесување на
барањето, Скопје". Долу лево стои текстот: "Претседател на Комисија за етички
и правни прашања", а под тоа празно место за потпис на претседателот на

комисијата за етички и правни прашања, а долу десно стои текстот
"Претседател на Лекарска комора на Македонија" и под тоа празно место за
потпис на претседателот; во средината долу стои " М.П. "
.
VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 19
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи
Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање
на лиценца за работа здравствени работници со завршено високо образование
од областа на медицината (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 72
/05 и 69/09.).
Член 20
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.

Бр.02 - 3969/19
01.03.2017 год
Скопје

Претседател на
Лекарска комора на Р. Македонија
Проф. д-р Кочо Чакалароски

LEKARSKA KOMORA NA MAKEDONIJA

ИЗДАВА

LICENCA ZA RABOTA

иme, tatkovo ime i prezime

стручна област за која се издава лиценцата

Rегистарски број

__________________

Licencata za rabota va`i do _____________________

__________
Datum на поднесување на барањето
Skopje

Pretsedatel na Komisija

Pretsedatel na

зa eti~ki i pravni pra{awa
___________________

Lekarska komora na Makedonija
MP

___________________________

