
Në bazë të nenit 144, paragrafi 3), të nenit 145, paragrafit (2) dhe nenit 153-k 

të Ligjit të Mbrojtjes Shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

nr. 38 / 91,46 / 93,55 / 95 dhe 10/04) dhe neni 14 i Statutit të Odës së Mjekëve të 

Maqedonisë, Kuvendi i Odës së Mjekëve të Maqedonisë me 30.3.2005, miratoi. 

 

RREGULLORE 

për provimin profesional të doktorëve të mjekësisë 

dhe për lëshimin e licencës bazë 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

     Neni 1 

Me këtë rregullore përshkruhet përbërja e komisionit të provimit, mënyra e 

dhënies së provimit profesional, mënyra e kontrollit të njohurive dhe të aftësive 

profesionale dhe format e certifikatës për dhënien e provimit profesional, licencës 

bazë, si mënyrën e dhënies së provimit të licencës bazë të punonjësve shëndetësorë 

me arsim të lartë në fushën e mjekësisë (në tekstin e mëtejmë: doktor i mjekësisë). 

 

II. PËRBËRJA E KOMISIONIT TË PROVIMIT 

 

Neni 2 

Komisionet e provimit, para të cilave doktorët e mjekësisë japin provimin 

profesional, përbëhen nga shtatë anëtarë. 

 

Neni 3 

Anëtar i komisionit të provimit emërohet doktori i mjekësisë, në pajtim me 

programin e praktikës, të akredituar nga Komisioni për punë profesionale i Odës së 

Mjekëve të Republikës së Maqedonisë, i cili nuk ka të bëjë me trajnimin e kandidatit 

gjatë praktikës profesionale. 



Për anëtar të komisionit të provimit do të akreditohet doktor i mjekësisë që i plotëson 

këto kritere: 1. Licencë për punë e lëshuar nga Oda e Mjekëve e Maqedonisë; 2. 

Dëshmi për punën ekipore - certifikatë e bashkëngjitur për pjesëmarrje në: projekte, 

kolegje profesionale/apo shkencore, respektivisht borde në institucione apo shoqata, 

borde kongresesh, simpoziume dhe forma të tjera të formimit profesional ose 

shkencor; 3. Dëshmi për përvojë në mësimdhënie dhe/ose vlerësim. 

Oda e Mjekëve e Republikës së Maqedonisë, në bazë të propozimit të 

Komisionit për çështje profesionale, ka listën e doktorëve të akredituar të mjekësisë, 

nga të cilët zgjidhen anëtarët e komisioneve të provimeve. 

Një nga anëtarët e komisionit të provimit është jurist me të paktën 5 vjet 

përvojë në fushën e shëndetësisë. 

Me përjashtim nga paragrafi 1) i këtij neni, anëtarët e komisioneve të 

provimeve mund të zgjidhen persona të cilët janë përfshirë në procesin e trajnimit të 

kandidatëve, nëse zbatohet metoda e vlerësimit të njëkohshëm të një grupi 

kandidatësh, e jo të një kandidati të vetëm.  

 

Neni 4 

Komisionet e provimit kanë akt formimi ku bëjnë pjesë kryetari, anëtarët dhe 

zëvendësit e tyre, mënyra e kryerjes së punëve administrativo-teknike lidhur me 

organizimin dhe dhënien e provimit profesional dhe çështje të tjera me rëndësi për 

punën e komisioneve të provimit. 

Komisionet e provimit kanë edhe procesverbalist. 

 

III. MËNYRA E MARRJES SË PROVIMIT PROFESIONAL DHE 

KONTROLLI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE TË FITUARA 

 

Neni 5 

Doktori i mjekësisë që e ka mbaruar stazhin profesional (në tekstin e mëtejmë: 

kandidati) më së voni brenda gjashtë muajve paraqet kërkesë me shkrim për marrjen 

e provimit profesional. 



Me fletëparaqitjen nga paragrafi 1) të këtij neni, kandidati i bashkëngjit 

transkriptin e vërtetuar ose kopjen e vërtetuar për fakultetin e kryer të mjekësisë dhe 

librezën e praktikës të plotësuar dhe verifikuar në pajtim me Rregulloren e planit dhe 

të programit të praktikës. 

 

Neni 6 

Oda e Mjekëve e Republikës së Maqedonisë e miraton dhënien e provimit 

profesional nëse nga libri i praktikës konstaton se kandidati e ka kryer praktikën 

sipas planit dhe programit të përcaktuar. 

Njoftimi për miratimin e dhënies së provimit profesional dhe për kohën dhe 

vendin e dhënies së provimit i dërgohet kandidatit jo më vonë se 15 ditë para ditës 

së caktuar për dhënien e provimit profesional. Në të njëjtën mënyrë dorëzohet edhe 

njoftimi me të cilin kandidatit nuk i miratohet dhënia e provimit profesional, ku 

shënohen arsyet e refuzimit. 

Kandidati merr edhe udhëzime për mënyrën e paraqitjes së provimit 

profesional. 

Komisionit të provimit i dorëzohet listë me numrat e identifikimit të 

kandidatëve që i nënshtrohen provimit profesional. 

 

Neni 7 

Kandidati i nënshtrohet provimit profesional në kohën dhe vendin e caktuar 

për dhënien e tij. 

Me kërkesë të kandidatit, provimi mund të shtyhet për arsye të caktuara 

(sëmundje, pushim të lehonisë dhe thirrje nga organet kompetente). 

 

Neni 8 

Përpara fillimit të provimit, komisioni i provimit e kontrollon librezën e 

praktikës për mënyrën e kryerjes së stazhit profesional. 

      

            

 



Neni 9 

Provimi profesional përbëhet nga një pjesë me shkrim, praktike dhe me gojë. 

Pjesa me shkrim e provimit zhvillohet me metodë e pyetjeve me shkrim 

duket zgjedhur përgjigjen e saktë nga ato të propozuara. 

Nga mënyra se si kandidati do ta kalojë pozitivisht pjesën me shkrim të 

provimit i referohet marrjes së pjesës praktike të provimit. 

Pjesa praktike e provimit realizohet nëpërmjet metodës së praktikës së 

simuluar ose ordinancës reale ose testimit klinik objektivisht të strukturuar 

(TKOS) si metodë vlerësimi. 

Gjatë zbatimit të metodave praktike të vlerësimit nga paragrafi (3) i 

këtij neni, komisioni provues e monitoron kandidatin në aspektin e aftësive 

komunikuese, në kryerjen e aftësive klinike dhe në interpretimin e të gjeturave 

nga ekzaminimet diagnostike. 

Pjesa me gojë e provimit zhvillohet me metodën e vlerësimit. Përdoret 

metoda e diskutimit të një problemi etik mjekësor, përmes së cilës vlerësohen 

qëndrimet dhe sjellja profesionale e kandidatit. 

 

Neni 10 

Për rrjedhën e provimit profesional dhe kontrollin e njohurive dhe 

aftësive të fituara, mbahet procesverbali nr. 1, që është pjesë përbërëse e kësaj 

Rregulloreje. 

Neni 11 

Pas përfundimit të secilës pjesë të provimit profesional, komisioni i 

provimit vlerëson suksesin e kandidatit. 

Suksesi vlerësohet me “kaloi” ose “nuk kaloi”. 

Nëse kandidati nuk ka kaluar asnjërën nga pjesët e provimit profesional, 

ai/ajo mund t'i nënshtrohet sërish asaj pjese të provimit brenda tre muajve, në 

të kundërtën provimit profesional do t’i nënshtrohet sërish. 

 

 



Neni 12 

Provimi profesional konsiderohet i marrë nëse komisioni i provimit 

vlerëson se kandidati i ka dhënë të tri pjesët e provimit. 

Pas përfundimit të provimit, kryetari, në prani të të gjithë anëtarëve të 

komisionit të provimit, e njofton kandidatin për rezultatin e dhënies së 

provimit profesional. 

 

Neni 13 

Kandidati i cili nuk e ka dhënë provimin mund ta rimarrë atë brenda një 

afati që nuk mund të jetë më i shkurtër se tre (3) muaj, por jo më i gjatë se 

gjashtë (6) muaj. 

  Nëse kandidati nuk e kalon provimin edhe për të dytën herë, ai/ajo 

udhëzohet për të bërë sërish stazhin profesional. 

 

Neni 14 

Kandidatit i cili e ka dhënë provimin profesional i lëshohet vërtetimi 

për provim të dhënë profesional në formularin nr. 2,  i cili është pjesë 

përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

Vërtetimi për provimin e dhënë profesional nga paragrafi 1 i këtij neni 

përmban tekstin: “Republika e Maqedonisë”; nën të: “Oda e Mjekëve të 

Republikës së Maqedonisë”; dhe poshtë saj vendi i duhur për: numrin, datën 

dhe vendin; nën të është teksti “Në bazë të nenit 14, paragrafi (1) të 

Rregullores për provimin profesional të doktorëve të mjekësisë dhe lëshimin 

e licencës bazë (“Gazeta Zyrtare e RM nr”.......) “Oda e Mjekëve e Republikës 

së Maqedonisë e lëshon këtë”: poshtë saj në mes është teksti: “Vërtetim”; nën 

të vend për të shënuar mbiemrin, emrin e babait dhe emrin e mjekut të 

mjekësisë; pasuar nga teksti: “doktor i mjekësisë me punë në” me hapësirë ku 

shënohet organizata shëndetësore në të cilën punon; pasuar nga “dita e lindjes, 

muaji, viti dhe vendi i lindjes”, komuna “ me hapësirë për futjen e të dhënave; 

e ndjekur nga "Republika" e ndjekur nga dita, muaji dhe viti me hapësirë për 

regjistrimin e të dhënave dhe tekstit; “e ka dhënë provim profesional para 

komisionit të provimit të Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë”. 

Poshtë saj në një rresht të ri është teksti: “Sipas vlerësimit të komisionit të 



provimit” me një vend të zbrazur për mbiemrin, emrin e babait dhe emrin e 

mjekut dhe tekstin: “e ka dhënë provimin profesional”; Poshtë djathtas është 

shkruar “Kryetari i komisionit të provimit” dhe poshtë tij një hapësirë e 

zbrazët për nënshkrimin e kryetarit të komisionit; dhe poshtë majtas është: 

“Kryetari i Odës” dhe poshtë hapësirë e zbrazët për nënshkrimin e kryetarit të 

Odës. 

Vërtetimi lëshohet në tre kopje, njëra prej të cilave i dorëzohet 

kandidatit që ka dhënë provimin profesional. 

 

                                           Neni 15 

Oda mban evidencë për dhënien dhe rezultatet e provimeve 

profesionale dhe vërtetimin e lëshuara për provimin e dhënë profesional. 

 

IV. MËNYRA E LËSHIMIT TË LICENCËS BAZË 

      

Neni 16 

Oda e Mjekëve i jep licencën bazë mjekut të mjekësisë i cili ka dhënë 

provimin profesional brenda 30 ditëve nga data e dhënies së provimit profesional. 

 

Neni 17 

Doktorët e mjekësisë që kanë kryer arsimin e lartë jashtë vendit, paraqesin 

kërkesë me shkrim për dhënien e licencës bazë. Ndaj kërkesës paraqesin edhe 

diplomë të nostrifikuar për fakultetin e përfunduar të mjekësisë. 

Nëse mjeku nga paragrafi (1) i këtij neni ka kaluar stazhin dhe e ka dhënë 

provimin profesional jashtë vendit, përveç diplomës së nostrifikuar të fakultetit të 

përfunduar të mjekësisë, paraqet vërtetimin për stazhin e pranuar profesional dhe 

provimin e dhënë profesional. 

 

 

 



Neni 18 

Dëshmia nga neni 17 i kësaj rregulloreje dorëzohet në origjinal ose kopje e 

vërtetuar nga organi kompetent. 

 

V. FORMA DHE PËRMBAJTJA E LICENCËS BAZË 

 

Neni 19 

Licenca bazë lëshohet në formular që ka formë drejtkëndore me përmasa 

21x30 cm. 

Neni 20 

Licenca bazë lëshohet në formularin nr. 3, i cili është pjesë përbërëse e kësaj 

rregulloreje dhe nga lart-poshtë përmban: në mes është teksti: “stema e Republikës 

së Maqedonisë”, poshtë tij qëndron: “Oda e Mjekëve e Republikës së Maqedonisë, 

lëshon”, pastaj në mes qëndron “Licenca bazë”; poshtë tij është teksti: “emri, emri i 

babait, mbiemri dhe numri i regjistrimit” me vendin e futjes së të dhënave, pasuar 

nga “numri dhe data” me hapësirën e shënimit të numrit të licencës dhe datës së 

lëshimit dhe poshtë teksti: “Shkup”,  poshtë majtas është teksti: Kryetari i 

Komisionit të Çështjeve Etike dhe Juridike” dhe nën atë hapësirë e zbrazët për 

nënshkrimin e kryetarit të Komisionit; dhe në fund djathtas është teksti “Kryetari i 

Odës” dhe poshtë hapësirë e zbrazët për nënshkrimin e kryetarit; Në qendër qëndron 

“V.V.” . 

 

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 21 

Në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, dispozitat e Rregullores për 

stazhin dhe provimin profesional të punonjësve shëndetësorë (“Gazeta Zyrtare e 

RM”, nr. 6/92,61/94),  të cilat i referohen përbërjes së provimet, pushojnë të vlejnë, 

komisionet dhe mënyra e dhënies së provimeve profesionale të punonjësve 

shëndetësorë me fakultet të kryer të mjekësisë. 

 



Neni 22 

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, a do të publikohet pas pëlqimit të ministrit të 

Shëndetësisë. 

 

 

    

 Kryetari i 

   Nr.02-312/11                                               Odës së Mjekëve të Maqedonisë 

   30.3.2005                                                            Prof. dr. Aleksej Duma 

    Shkup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formulari nr. 1  

 

           PROCESVERBAL 

Në komisionin e provimit për dhënien e provimit profesional të punonjësve 

shëndetësorë me arsim të lartë nga fusha e mjekësisë, i themeluar me aktvendim të 

Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë nr._____________, datë 

_______________. 

 

Provimin e  jep _________________________________________________ 

                                  /emri, emri i babait dhe mbiemri / 

i/e lindur _____________________, në __________________________ 

ka përfunduar arsimin e lartë ___________________________________ 

profesioni __________________________________________________ 

 

Provimin me shkrim e ka dhënë më ___________________ 20______. 

Pjesën praktike e ka marrë më ___________________ 20______ dhe kandidati  

tregoi rezultatet e mëposhtme: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

 

Pjesën me gojë e mori më ________________________ 20 _________. 

 



Kandidatit iu parashtruan pyetjet e mëposhtme: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________ 

Pas mbarimit të provimit,  komisioni i provimit e miratoi këtë 

PËRFUNDIM: 

 1. Kandidati e ka dhënë provimin - në mënyrë të plotë 

          2. Kandidati e ka dhënë provimin - pjesërisht 

-pjesa me shkrim 

-pjesa praktike 

-pjesa me gojë 

         3. Kandidati nuk e ka dhënë provimin. 

 

Kryetari i 

komisionit të provimit                                                                                                 

Procesverbalist        

_____________       _________________ 

    Anëtarët e Komisionit  

     1._____________________ 

    2._____________________ 

    3._____________________ 

    4._____________________ 



    5._____________________ 

    6._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulari nr. 2 

Republika e Maqedonisë 

Oda e Mjekëve e Republikës së Maqedonisë 

Nr. _____________________ 

____________20 __________ . 

________________________ 

 

Në bazë të nenit 14, paragrafi (1) të Rregullores për provimin profesional të 

doktorëve të mjekësisë dhe për lëshimin e licencës bazë (“Gazeta Zyrtare e RM-së”, 

nr.____________), Oda e Mjekëve e Republikës së Maqedonisë,  e lëshon këtë: 

 

VËRTETIM 

_________________________________________________, doktor i mjekësisë 

 

me punë në _____________________________________, 

 

i/e lindur në datën dhe muajin ___________ viti _________, në ______________ 

 

komuna ____________________, Republika ____________________, 

 



më  _______________________  ka dhënë provim profesional para komisionit të 

provimit pranë Odës së  Mjekëve të Republikës së Maqedonisë. 

Sipas vlerësimit të komisionit të provimit, 

____________________________________________________________ 

                                  /Emri, emri i babait dhe mbiemri / 

e ka kaluar provimin profesional. 

 

         Kryetari i                        Kryetari i  

komisionit të provimit                           Odës së Mjekëve të RM-së 

 

_________________________ V.V ________________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulari nr. 3 

 

ODA E MJEKËVE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

LËSHON 

LICENCË   BAZË 

 

________________________________________________________________  

         (Emri, emri i babait dhe mbiemri) 

 

 

               Numri i regjistrimit ______________________ 

 

___________________________ 

            (data dhe vendi) 

 

Kryetari i Komisionit                                               Kryetari i Odës së  

të Çështjeve Etike dhe Juridike              Mjekëve të Republikës së Maqedonisë  

_________________________                         ______________________________  

 

 


	Kryetari i Komisionit                                               Kryetari i Odës së

