Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (”Службен весник на Република Македонија бр.
43/12, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 101/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16) и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1)
алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката комора на
Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на
Македонија на седницата одржана на 28.3.2017 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
СТОМАТОЛОГИЈАТА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
(1) Со овој правилник се утврдуваат начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со високо
образование од областа на стоматологијата, како и
формата и содржината и образецот на лиценцата за работа.
(2) Лиценца за работа на здравствен работник со
високо образование од областа на стоматологијата може да му се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови определени со закон и на начин утврден со овој
правилник.
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА РАБОТА
Член 2
(1) Издавањето на лиценцата за работа започнува со
поднесување на барање од страна на докторот на стоматологија (во натамошниот текст: барател) за добивање на лиценца за работа до Стоматолошката комора на
Македонија – Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија (во натамошниот текст: Комисијата).
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се поднесува:
- диплома и уверение за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од најмалку пет години, односно 300 кредити по ЕКТС,
- доказ за државјанство на Република Македонија,
- доказ за завршена пробна работа;
- доказ за положен стручен испит;
- доказ за завршена специјализација односно супспецијализација;
(3) Документите од ставот (2) на овој член се приложуваат во оригинал или копиja заверенa на нотар;
(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува и кратка биографија.
Член 3
(1) По приемот на барањето од член 2 став (1) од
овој правилник, Комисијата врши проверка на уредноста на барањето и прилозите кон барањето, во период од
15 дена од приемот.
(2) Доколку барањето или прилозите кон барањето
се неуредни или некомплетни, Комисијата со известување на подносителот на барањето ќе му остави дополнителен период од најмногу 15 дена за да го уреди и
комплетира барањето.
(3) Во случај кога барателот не го уредил и комплетирал барањето согласно членот 2 став (2) на овој правилник, барањето се отфрла како неуредно.

(4) Ако барањето е уредно и комплетно и барателот
ги исполнува условите од Законот за здравствена заштита, Комисијата го известува барателот во период од
15 дена да го плати надоместокот за лиценца и да достави доказ за уплатата до Комисијата.
(5) По доставувањето на доказот за платен надоместок од став (4) на овој член, Комисијата во период од
пет дена доставува предлог со извештај од спроведената постапка до Претседателот на Комората за издавање
на лиценца за работа на барателот.
(6) Претседателот на Комората во рок од пет дена
ќе издаде лиценца на барателот доколку ги исполнува
условите за издавање на лиценца за работа.
(7) Доколку Комисијата утврди дека барателот не
ги исполнува условите за издавање на лиценца за работа, во извештајот од спроведената постапка доставува предлог до Претседателот на Комората за одбивање
на барањето за издавање на лиценца за работа.
(8) Претседателот на Комората ќе донесе решение
за одбивање на барањето за издавање на лиценца за работа во период не подолг од пет дена од денот на донесување на предлогот на Комисијата.
(9) Издадената лиценца за работа се евидентира во
Регистарот на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци за работа.
Член 4
(1) Докторот на стоматологија со завршено високо
образование, завршена пробна работа и положен стручен испит во странство, со барањето доставува:
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС и
уверение за положен стручен испит,
- доказ за призната пробна работа;
- доказ за положен стручен испит.
(2) Доказите од став (1) на овој член се доставуваат
во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
(3) Покрај доказите од став (1) на овој член барателот ги доставува и доказите од член 2 став (2) алинеа 2
на овој правилник и кратка биографија.
Член 5
(1) Докторот на стоматологија кој се стекнал со лиценца за работа во странство, со барањето доставува:
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС,
- доказ за призната пробна работа,
- доказ за положен стручен испит,
- препорака од комората во која членувал и
- доказ за претходно работно искуство во дејноста
во која бара лиценца за работа.
(2) Доказите од став (1) на овој член се доставуваат
во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
(3) Покрај документите од став 1 на овој член докторот на стоматологија со барањето ги доставува и останатите документи од член 2 став (2) алинеа 2 на овој
правилник.
Член 6
Ако барателот има завршено специјализација или
супспецијализација, освен доказите од членовите 5 и 6
доставува и доказ за соодветна специјализација или
супспецијализација, односно доказ за признаена соодветна специјализација или супспецијализација.
Член 7
(1) Барателот кој е странски државјанин, со барањето доставува:
- доказ за одобрен престој Република Македонија
издаден од надлежен државен орган,

- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на стоматологијата во траење од
најмалку пет години односно 300 кредити по ЕКТС,
- 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 стоматологија,
- доказ за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот,
- доказ дека во држава во странство во која положил стручен испит не му е забрането вршење на дејност или должност, и
- доказ дека не му е ограничена деловната способност.
(2) Барателот - странски државјанин, кој ги исполнува условите од членот 126 став (2) од Законот за
здравствената заштита, со барањето од став (1) од овој
член не доставува доказ за завршена дополнителна
обука и проверка на стручни знаења и способности.
(3) Документите од став (1) од овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопии заверени на нотар.
Член 8
Лиценцата за работа важи седум години од денот на
издавањето.
III. ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 9
(1) Постапката за обновување на лиценцата за работа започнува со поднесување на барање за обновување
на лиценца до Комората од страна на докторот на стоматологија и тоа во периодот кој започнува шест месеци пред истекот на рокот на важноста на лиценцата за
работа и истекува со истекот на важноста на лиценцата
за работа.
(2) Кон барањето од став 1 на овој член, барателот
приложува:
- доказ дека во периодот на важноста на лиценцата
за работа се стекнал со соодветен број на бодови согласно критериумите утврдени со Правилникот за облиците, критериумите за распоредување на облиците и
бодовите на стручното усовршување за обновување на
лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, и
- доказ дека најмалку 60% од времето на важноста
на лиценцата за работа работел во дејноста за која има
лиценца за работа.
Член 10
(1) По приемот на барањето од член 9 став (1) од
овој правилник, од страна на Комисијата во рок од 15
дена од денот од приемот на барањето се врши проверка на уредноста на барањето и исполнувањето условите од член 129 став (1) од Законот за здравствена заштита.
(2) Доколку барањето е неуредно, Комисијата го известува барателот да го комплетира барањето во период од најмногу 15 дена.
(3) Во случај кога барателот не го комплетирал барањето согласно став (2) од овој член, од страна на Комората барањето се отфрла како неуредно.

(4) Доколку врз основа на доставените докази Комисијата утврди дека се исполнети условите од член
129 став (1) од Законот за здравствена заштита, Комисијата доставува предлог до Претседателот на Комората да издаде
лиценца за работа која се издава со бројот под кој е
издадена лиценцата за работа со дополнителен број
(кроз) којшто го покажува бројот на лиценцата за работа што се обновува.
(5) Новиот период на важење на обновената лиценца е седум години од датумот на издавање на лиценцата за работа.
(6) Обновената лиценца се евидентира во Регистарот на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци за работа, со основен регистарски број и дополнителен број за обновена лиценца.
(7) Ако Комисијата утврди дека барателот на ги исполнува условите од од член 129 став (2) од Законот за
здравствена заштита, доставува предлог до Претседателот на Комората да го одбие барањето за обновување
на лиценца за работа.
(8) Претседателот на Комората во рок од пет дена
ќе донесе решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца на барателот.
(9) Решението за одбивањето на барањето за обновување на лиценца за работа се евидентира во Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени
лиценци за работа.
IV. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 11
(1) Лиценцата за работа на докторот на стоматологија кој во периодот на важноста на лиценцата не ги
исполнил условите за обновување на лиценцата согласно член 129 од Законот за здравствена заштита, важењето на лиценцата може привремено да му се продолжи за период од шест месеци, ако во тој период успешно заврши дополнителна обука и проверка на стручни
знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стучните
знаења и способности на докторите на стоматологија.
(2) Докторот на стоматологија поднесува барање за
продолжување на лиценцата за работа и тоа во периодот кој започнува шест месеци пред истекот на рокот
на важноста на лиценцата за работа и истекува со истекот на важноста на лиценцата за работа.
(3) Со барањето барателот доставува:
- образложение за причините поради кои бил спречен во рокот на важењето на лиценцата да ги исполни
условите за обновување на лиценцата согласно член
129 од Законот за здравствена заштита, и
- докази за причините наведени во образложението.
(4) По приемот на барањето од ставот (2) на овој
член, од страна на Комисијата во период од 15 дена се
врши проверка на уредноста на барањето и критериумите од член 129 од Законот за здравствена заштита
кои барателот не ги исполнува односно, во кој временски рок и дали може да ги исполни.
(5) Доколку Комисијата утврди дека постојат услови за продолжување на важноста на лиценцата за работа барањето со предлог за продолжување на лиценцата
за работа ги доставува до Претседателот на Комората.
(6) Доколку Комисијата утврди дека не постојат услови за продолжување на важноста на лиценцата за работа на Претседателот на Комората му доставува предлог да донесе решение за одбивање на барањето.

(7) Привремено продолжената лиценца за работа го
содржи истиот регистарски број и периодот за кој е
продолжена.

на обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на стоматологија пред испитна комисија на Комората.

V. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

VI. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА

Член 12
Комората може привремено или трајно да ја одземе
лиценцата за работа на докторот на стоматологија под
услови утврдени со Законот за здравствена заштита.
Член 13
Во одлуката за привремено одземање на лиценцата
за работа се определува дополнителната обука која
докторот на стоматологија со високо образование треба да ја изврши согласно со програмата од членот 127
од Законот за здравствена заштита и успешно да ја заврши дополнителната проверка на стручните знаења и
способности пред испитна комисија на Комората за да
може повторно да му се издаде лиценца за работа.
Член 14
(1) Постапката за одземање на лиценцата за работа
започнува со доставување на известување и/или записник до Комисијата од страна на надлежен орган или заинтересирана странка со кое се известува за настанување на околностите за привремено или трајно одземање
на лиценцата за работа утврдени со Законот за здравствена заштита.
(2) Комисијата, веднаш по добивање на известувањето од став (1) од овој член, започнува со проверка на
наводите од известувањето и/или записникот која трае
најмногу триесет дена од денот на приемот на известувањето.
(3) Ако се оцени за неопходно, може да се прибават
и други докази согласно одредбите од Законот за управна постапка.
(4) Ако Комисијата утврди дека наводите од известувањето и/или записникот се основани, Комисијата
доставува предлог за одземање на лиценцата за работа
до Претседателот на Комората.
(5) Претседателот на Комората во период од осум
дена од денот на добивање на предлогот од страна на
Комисијата ќе донесе решение за трајно или привремено одземање на лиценцата за работа на докторот на
стоматологија.
(6) 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 Програмата
за дополнителна обука и член 127 од Законот за здравствена заштита.
(7) Решението за одземање на лиценцата за работа
се запишува во Регистарот за издадени, продолжени,
обновени и одземени лиценци за работа и се објавува
во гласилото на Комората.
Член 15
На докторот на стоматологија на кој привремено му
е одземена лиценцата за работа, може повторно да се
стекне со лиценца за работа доколку во текот на годината што следи по истекот на роковите на важност на
одземањето на лиценцата за работа утврдени во Законот за здравствената заштита помине дополнителна
обука согласно со програмата од член 127 од Законот
за здравствената заштита и успешно ја заврши дополнителната проверка на стручните знаења и способности согласно Правилникот за програмата за дополнител-

Член 16
Лиценца за работа се издава на образец кој има правоаголна форма со димензии 25 х 35 см.
Член 17
(1) Лиценцата за работа се издава на образец кој е
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Лиценцата од ставот 1 на овој член од горе надолу содржи: на средина грбот на Република Македонија, под него текст „Република Македонија“, под него
логото на Комората, под него стои: “Стоматолошка комора на Македонија”, под него стои “издава”, па на
средина стои “Лиценца за работа”; под него следи празен простор во кој се внесуваат податоци: “име,татково
име, презиме”, под него следи текст “регистарскиот
број” со место за впишување на бројот на лиценцата,
под него на средина текст ”му се издава лиценца за работа за вршење на“, под него место за впишување на
вид на стоматолошка здравствена дејност: општа стоматологија односно специјалност/супспецијалност за
која се издава лиценцата за работа, под него текст
„(вид на стоматолошка здравствена дејност: општа стоматологија односно специјалност/супспецијалност)“,
под него текст “датум за издавање”, со празен простор
за впишување на датумот на издавањето, под него текст “лиценцата за работа важи до” со празен простор за
впишување на времето на важноста на лиценцата, под
него “Скопје”, под него во долниот десен агол стои
текстот “Претседател на Стоматолошка комора на Македонија” со празен простор за потпис на претседателот и во средината доле стои “М.П.”, со место за округол печат на Комората.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
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 на здравствени работници со завршено високо образование од областа на стоматологијата („Службен весник
на Република Македонија” бр. 13/2006).
Член 19
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден со
денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.
(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на
Комората и на интернет страницата на Комората.
Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
проф. д-р Владимир Поповски, с.р.
Собрание на Стомалошка комора
на Македонија,
Претседател,
д-р Круме Чесноски, с.р.
__________

