СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
DENTAL CHAMBER OF MACEDONIA
Ул. Антон Попов 1-4/5 1000 Скопје, тел: 02/3246-852

Почитувани колеги,
Ве потсетуваме дека на 15.03.2018 година во истекува рокот на важност на лиценцата за работа.
Документите за обновување на лиценцата можете да ги доставите во службените простории на
Стоматолошката комора на Македонија на адреса ул. Антон Попов бр. 1-4/5 Скопје во периодот од
15.09.2017 до 31.12.2017 година секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.
Согласно член 129 од Законот за здравствена заштита “На здравствен работник со високо
образование може да му се обнови лиценцата за работа ако во периодот на важноста на лиценцата со
континуирано стручно усовршување, преку следење на новините во медицината, стоматологијата,
односно фармацијата и унапредување на сопственото знаење, се стекнал со соодветен број бодови и
најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа работел во дејноста за која стекнал
лиценца за работа.“
Потребни документи за обновување на лиценцата за работа:
1. Барање за обновување на лиценцата за работа (образецот можете да го симнете од интернет
страната на Комората http://stomatoloskakomora.org/protsedura-za-obnovuvan-e-na-litsentsata-zarabota/ (образец бр. 3)
2. Преглед на пријави/одјави за задолжително социјално осигурување кој можете да го
извадите во подрачната едниница на Агенцијата за вработување на Р. Македонија
(оригинален документ). Напомена: Доколку во Агенцијата за вработување е погрешно
внесено вашето занимање (тоа можете да го видите на документот “Преглед на
пријави/одјави“ во графата “занимање на кое е вработен/работно место“) ве молиме покрај
останатите документи да донесете и договор за работа со установата/ПЗУ каде сте
вработени, потврда од истата со наведен временски период кога сте биле вработени во
истата или М1/М2.
3. Фотокопија од лиценцата за работа,
4. Фотокопија од лична карта или пасош,
5. Фотокопии и оригинали од сертификатите за континуирана професионална едукација за
периодот на важноста на лиценцата за работа (2011-2017 година). Ве молиме бар кодот на
сертификатот да биде јасно и читливо фотокопиран за да може да се внесе во електронскиот
регистар. Воедно ве молиме доколку бар кодот е залепен на задната страна на сертификатот
истиот да го ископирате. Напомена: Бодовите од сертификатите издадени без бар кодови нема да
се признаат. Секој сертификат има единствен број на бар код, така да истиот не може да се внесе
во електронскиот регистар повеќе пати. Ве потсетуваме дека за обновување на лиценцата за
работа треба да се имате стекнато со по 20 бодови за секоја година на важност на лиценцата за
работа. Вишокот до 4 бода стекнати во предходната година може да се важат во следната.
6. Потврди за платени чланарини за Стоматолошката комора на Македонија за сите години на
важност за лиценцата за работа. Докторите кои работат во здравствените установи од јавниот
сектор треба да достават потврда од сметководството на ЈЗУ за платени чланарини за дотичниот
период.
7. Налог за плаќање ПП10 или ПП30 на износ од 3.200,00 денари со цел на дознака: за обнова на
лиценца за работа. Податоци за уплатата: примач: Стоматолошка комора на Македонија, банка на
примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје, трансакциска сметка: 300000000477179, шифра: 262
Напомена: Ве молиме кога ќе ги доставувате документите за релиценцирање во Комората, истите да
бидат комплетирани.
Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија

