Врз основа на член 136 став (3) 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 13 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на Стоматлошката комора на Македонија на седницата одржана на 28.3.2017 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД
ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.
Член 2
(1) Висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствени работници со високо образование од областа на
стоматологијата (во натамошниот текст: доктор на стоматологија) се утврдуваат во зависност од реалните административни трошоци кои се состојат од трошоци за
работа на членовите на работните тела, административните работници на Комората и стручните лица ангажирани како надворешни соработници, како и материјални трошоци за набавка на хартија, обрасци и друг
канцелариски материјал, печатење и изработка на обрасците за лиценците за работа и тоа за:
1. Издавање на лиценца за работа
2.800,00 денари
2. Замена на лиценца (оштетена, изгубена)
600,00 денари
3. Продолжување на лиценца 2.600,00 денари
4. Обновување на лиценца
3.200,00 денари
5. Издавање на лиценца на странски државјани
- за првата година
60.000,00 денари
- за секоја наредна година
30.000,00 денари.
(2) Висината на износот од став (1) на овој член за
издавање на лиценца за работа ги содржи трошоците
за:
1. стручната служба за отворање на досие за секој
доктор на стоматологија поединечно, за упис во Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени
лиценци за работа (во натамошниот текст: Регистар)
кој се води рачно и во електронска форма и издавање
на членска карта и нејзино печатење;
2. надомест за членовите на Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија;
3. за надворешни соработници за одржување на апликативната програма и за заштита на податоците, и
4. за печатење на Пријавата за упис во Регистарот
на докторите, за членска карта и за набавка на тонери
за нејзино завршно печатење.
(3) Висината на износот од став (1) на овој член
точка 2, замена на лиценца за работа, ги содржи тро-

шоците за повторно печатење на загубена или оштетена лиценца.
(4) Висината на износот од став (1) на овој член
точка 3, продолжување на лиценца за работа ги содржи
трошоците за:
1. надомест за Комисијата за стоматолошка етика и
деонтологија;
2. стручната служба за ажурирање на досието на
докторот на стоматологија поединечно, за упис во Регистарот;
3. издавање на решение за продолжување на лиценцата за работа.
(5) Висината на износот од став (1) на овој член
точка 4, обновување на лиценцата за работа, ги содржи
следните трошоци:
- печатење на КСУ листи, печатење на образецот на
лиценца за работа, за набавка на тонери за завршно печатење на образецот;
(6) Висината на износот од став (1) на овој член
точка 5, издавање на лиценца за работа на доктори на
стоматологија странски државјани, ги содржи следните
трошоци:
1. надомест за времената Комисијата за преглед на
документи за издавање, продолжување и обновување
на лиценца;
2. стручната служба за подготовка на состаноци, за
комуникација со надворешни институции, за исплата
на записничар, архивирање на влезните документи, отворање на досие на докторот што аплицира, внес на податоци во книга Регистер на доктори и во електронска
форма на Регистерот на доктори;
3. стручни лица надворешни соработници за одржување на софтверот на Регистерот на доктори и редовен
бек ап на податоците кои се внесуваат;
4. подготовка на состаноците, за комуникација со
надворешни комори, за печатење на пријава, печатење
на лиценца и членска карта;
Член 3
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за спроведување на постапките за
издавање, продолжување и обновување на лиценците
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 13/06).
Член 4
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
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 гласилото на
Комората и на интернет страницата на Комората.
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