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ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИ

МАКЕДОНИЈА 
45. 
Врз основа на член 153-ѓ став 1 од Законо

ствена заштита (�Службен весник на Републ
донија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и ч
Статутот на Лекарската комора на Македони
нието на Лекарската комора на Република М
на седницата одржана на 30.03. 2005 година, д

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА
И  ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА
СОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РА 

I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува програм
полнителна обука и проверката на стручните
способности, составот на испитната комиси
нот на спроведување на проверката на здра
работници со високо образование од областа
цината (во натамошниот  текст доктор на мед
С О Д Р Ж И Н А
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кои им е времено одземена лиценцата за работа, како и 
на здравствените работници со високо образование од 
областа на медицината-странски државјани (во ната-
мошниот текст: доктори на медицина-странски држав-
јанин) за добивање на лиценца за работа. 

КА 

т за здрав-
ика Маке-
лен 14 од 
ја, Собра-
акедонија, 
онесе 

 
Член 2 

Проверката по пат на испит на стручните знаења и 
способности ја спроведува испитна комисија формира-
на од Комисијата за стручни прашања од редот на 
истакнати стручњаци од соодветната област на меди-
цината.  ОБУКА 

 И СПО-
ЦИНА 
БОТА 

Член 3 
Испитната комисија пред која докторите на меди-

цина го полагаат испитот за проверка на стручните зна-
ења и способности се состои од пет членови од кои че-
творица доктори од областа за која се однесува лицен-
цата за работа и еден акредитиран претставник од со-
одветните стручни здруженија при Македонско лекар-
ско друштво. 

ата за до-
 знаења и 
ја и начи-
вствените 
 на меди-
ицина) на 

Член 4 
Во одлуката за формирање на испитните комисии 

се наведуваат претседателот, членовите и нивните за-
меници, се регулира начинот на вршење на админи-
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стративно-техничките работи во врска со организирањето и пола-
гањето на испитот и други прашања од значење за работата на ис-
питните комисии. 

Испитните комисии имаат и записничар. 
 

II. ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА 
 

Член 5 
Во текот на дополнителната обука докторите на медицина за 

стекнување со лиценца за работа ја  поминуваат следната обука: 
1) Акушерство и гинекологија - знаења, клинички вештини 

за репродуктивната ендокринологија, медицинската терминоло-
гија, медицинската статистика и медицинската информатика, ди-
јагностичките процедури, хуманата репродукција, итните и кри-
тични состојби, оперативната гинекологија, гинеколошката онко-
логија, перинатологијата, гинеколошката хирургија; 

2) Анестезиологија со реаниматологија - знаења, клинички 
вештини за општа анестезија, специјална анестезиологија, трет-
ман на болка, интензивна медицина со ургентни состојби, интен-
зивно лекување во гранични гранки и докази за обавени вештини 
- дневници - дневник за евиденција по анестезиологија-минима-
лен број постапки кои треба да ги изврши специјализантот; днев-
ник за евиденција по интензивна медицина- минимален број на 
пациенти кои треба да бидат третирани; дневник за евиденција за 
третманот на болката-минимален број на третирани пациенти; 
дневник за евиденција по ургентна медицина, минимален број на 
третирани пациенти; 

3) Дерматовенерологија - знаења, клинички вештини за: ин-
фективни болести на кожата: вируси, бактериски, габични; кожни 
паразитози; алергиски болести на кожата; медикаментозни егзан-
теми; автоимуни кожни болести; булозни дерматози; генерализи-
ран пруритус; фотодерматози; еритематосквамозни дерматози; 
болести на лојните жлезди; тумори/малигноми на кожата, паране-
оплатични дерматози; генодерматози (наследни болести на кожа-
та); болести на вени/артерии и последични состојби; болести на 
косата и ноктите; нарушување во пигментацијата; превенцијата, 
раната детекција и советување при малигноми на кожа; законски-
те прописи што ги регулираат полово преносливите болести; ин-
терпретирање на основните истражувачки методи  кои се употре-
буваат во дерматологија и причините за нивното назначување; зе-
мање на материјал за миколошко, бактериолошко, паразитолошко 
и хистолошко испитување; земање на дерматолошка анамнеза; 
преглед на дерматолошки болен; (о)пишување на дерматолошки 
статус; земање брисови; препишување на дерматолошки препара-
ти и апликација на локалните препарати/дерматици. 

4) Детска хирургија - знаења, клинички вештини за  основи-
те на општата хирургија, трауматологијата, абдоминалната хи-
рургија, урологијата и едноскопијата, пластичната хирургија, пе-
дијатријата, торакалната хирургија, анестезиологијата и реанима-
цијата, анатомијата со ембриологија  и трансфузија. 

5) Епидемиологија - знаења и клинички вештини за де-
скриптивна епидемиологија; ретроспективни и проспективни ис-
питувања; експеримент; морбидитет (специфичен морбидитет, 
инциденца, преваленце); морталитет и леталитет; епидемски  
процес; еколошки тријас; извор на зараза; патишта и механизми 
на пренесување на заразни болести и видови епидемии; пријаву-
вање на заразни болести; здравствен надзор и карантин; вакцина-
ции; болести кои успешно се превенираат со вакцинации и кален-
дар на вакцинации; серопрофилакса; хемиопрофалакса; дезин-
фекција, дезинсекција, дератизација; интрахоспитални инфекции; 
епидемиолошки карактеристики на цревните заразни болести  
(дизентерија, колера, цревен тифус, вирусен А хепатитис, али-
ментарни токсиинфекции, полиомиелитис); епидемиолошки кара-
ктеристики на респираторните заразни болести (морбили, рубео-
ла, варичела, паротитис, пертусис, инфлуенца, менингококов ме-
нингит, дифтерија); епидемиолошки карактеристики на трансми-
сивните заразни болести (маларија, денга, пегавец); епидемиоло-
шки карактеристики на вирусните хеморагични трески; епидеми-
олошки карактеристики на зоонозите (бруцелоза, антракс, тета-
нус, беснило);  епидемиолошки карактеристики на сексуално пре-
носливите болести (ХИВ инфекција, вирусните Б и Ц хепатитис); 
епидемиолошки карактеристики на хроничните незаразни боле-
сти (ХНБ); ризик фактори кај ХНБ; превенција на ХНБ (примар-
на, секундарна, терцијална); епидемиолошки карактеристики на 
кардиоваскуларните болести; епидемиолошки карактеристики на 
малигните болести; епидемиолошки карактеристики  на дијабе-
тот. 

6) Инфектологија - знаења и клинички вештини за вирусни 
хепатити (главни синдроми; главни инфективни болести � хепа-
титис) менингитис, менингоенцефалити (главни синдроми; глав-
ни инфективни болести-менингити) цревни инфекции, респира-
торни инфекции (долно респираторни инфекции, горно респира-
торни инфекции, грип, пертусис), антиинфективни третмани, ант-
биотици, антивирусни лекови.  

7) Интерна медицина - знаења и клинички вештини за оп-
шта интерна медицина, кардиоваскуларен систем, респираторен 
систем, гастроинтестионален систем, нефроуринатален систем, 
хематолошки систем, локомоторен систем, ендокринен систем, 

токсикологија и ургентна медицина, клиничка биохемија, тубер-
кулоза, заразни болести, неуропсихијатрија, радиологија и зашти-
та од јонизирачко зрачење, трансфузиологија, нуклеарна медици-
на. 

8) Клиничка фармакологија - знаења и клинички вештини 
за базична фармакокинетика; фармакодинамија (дејство на леко-
вите врз органски системи); механизам на делување на лековите; 
поим за кумулација и толеранција; взаемно дејство помеѓу леко-
вите (синергизам и антагонизам, општи принципи за интеракции 
на лековите); несакани дејства на лековите (токсични, алергиски, 
генетски обусловени); зависност кон лековите; фармакологија и 
централен нервен систем; фармакологија на автономен нервен си-
стем; фармакологија на респираторен систем; фармакологија на 
кардиоваскуларен систем; фармакологија на крвта; фармакологи-
ја на дигестивен систем; фармакологија на бубрезите; фармаколо-
гија на хормоните; фармакологија на хемиотераписки средства. 

9) Медицинска биохемија - знаења и клинички вештини за 
метаболизам на протеини; ензими, биокатализа и дијагностичко 
значење на ензимите; метаболизам на јагленохидрати, циклус на 
лимунска киселина, биолошки оксидации, електронски транспорт 
и оксидативна фосфори; лација; нарушување на метаболизмот на 
глукозата од аспект на метаболното заболување диабетес мелли-
тус  со негова патогенеза епидемиологија, дијагностицирање, 
компликации, микроваскуларни и макроваскуларни; метаболизам 
на липиди и липопротеини; метаболизам на вода и електролити, 
функционална биохемија на црниот дроб; функционална биохе-
мија на бубрегот; цитологија  на хематопоетскиот систем, хемо-
стаза, имун одговор (клетки и хуморален), изведување на фотоко-
лориметриски методи: (пример: квантитативно одредување на 
глукоза, вкупен холестерол, ХДЛ холестерол, триацилглицеро-
ли); одредување на електролити; одредување на електролити; 
одредување на ензими; електрофоретска сепарација на протеини 
и липопротеини; одредување на уринарни протеини, стандрадни 
хематолошки анализи: КС, СЕ, ХТ, тестови на хемостаза. 

10) Медицина на трудот - знаења и вештини за екологија на 
трудот основни принципи на медицинска екологија, екологија на 
труд; здравствено-еколошки ризици, проценка на ризик; еко-си-
стем, аерозагадување, загадување на водите; здравствено-еколо-
шки стандарди; оценување на работни и животни хигиенски ус-
лови (санитарен јазол, снабдување на со вода за пиење, диспози-
ција  на индустриски отпадни материи, диспозиција на отпадни 
материи од здравствени установи, исхрана-посебни категории на 
работници, транспорт, рекреација); екотехнолошки карактеристи-
ки на работниот процес, услови на работа, професионални ризици 
и штетни фактори од работна средина; еколошки мониторинг; 
одредување на запрашеност во работната средина; микроклима 
во работна  средина; одредување хемиски нокси  во работната ат-
мосфера; одредување � мерење на физичките фактори во работна-
та средина (бучава, вибрации, електромагнетни бранови); приме-
на на методи за проценка на посебни услови за работа; примена 
на методи за проценка на примена на мерки за заштита при рабо-
та; медицина на труд и легислатива (професионални болести: де-
финиција, значење, медицински и легислативен аспект; болести 
во врска со работа; повреди на работа-професионален траумати-
зам; превентивни медицински прегледи (видови, елементи, кара-
ктеристики, легислатива); заштита на здравјето на одделни спе-
цифични сегменти на работничка популација, жената; млади ра-
ботници; инвалиди; работници со напредната возраст, физиологи-
ја на труд, физиологија на процесот на трудот; применета физио-
логија на човекот; мускулната работа; примена на основните ме-
тоди за оценка на функционалната состојба: кардиоваскуларниот 
систем, респираторниот систем, сетилото за вид, сетилото за слух 
и рамнотежа; психологија на трудот, ергономија, професионална 
патологија, општо клиничко знаење и вештини, медицина на труд 
и вонредни услови, оценка на работна способност, заштита при 
работа, епидемиологија во медицина на труд. 

11) Микробиологија - знаење и клинички вештини за бакте-
риологија клинички примероци; микроскопско испитување на 
микроорганизмите; културелно испитување на микроорганизми-
те; биохемиско испитување на микроорганизмите; серолошки ме-
тоди; биолошки обиди; молекуларни методи во микробиологија-
та; испитување на осетливоста на микроорганизмите кон антими-
кробните средства; комуникација на микробиологот со клинички 
лекар;  вирусологија (директни и индиректни методи за докажу-
вање на вируси) имунологија/серологија; аразитологија; миколо-
гија (постапки на миколошки испитувања, терапија на инфекции 
предизвикани од габи). 

12) Неврологија - знаења и  клинички вештини за дијагно-
стички методи во неврологијата; кранијални нерви и - VI;  крани-
јални нерви VII-XII; мотилитет, моторни синдроми, мускулен то-
нус и рефлекси; сензибилитет и сензитивни синдроми; говор, 
апраксија и агнозија; главоболка, тумори на големиот и �рбетниот 
мозок; цереброваскуларни болести; енцефалити; невроимуноло-
гија; мултипласклероза и други демиелинизаторни болести; обо-
лување на малиот мозок; оболување на периферниот нервен си-
стем; оболување на �рбетниот столб; трауми и посттрауматски со-
стојби на ЦНС; невромускулни болести; екстрапирамидни забо-
лувања; деменции; епилепсии. 
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13) Неурохирургија - знаења и клинички вештини од општа 
хирургија, абдоминална хирургија, пластична хирургија, детска 
хирургија, трауматологија, ортопедиологија, максофасцијална хи-
рургија,  неурологија, кардиохирургија и трансфузиологија. 

14) Нуклеарна медицина - знаења и клинички вештини  за 
основи на кардиологијата, гастроентерологијата, нефрологијата, 
хематологијата, радиологијата и радиотерапијата. 

15) Општа хирургија - знаења и клинички вештини за осно-
ви на трауматологија, урологија, неурологија, пластична хирурги-
ја, детска хирургија, торакална хирургија, дигестивна хирургија, 
анестезија и реанимација, ортопедија, ренгенологија и трансфузи-
ологија. 

16) Ортопедија - знаења и клинички вештини за основи на 
дијагностика, ортопедски интервенции, клеточна и молекарна би-
ологија, вродени мани, општи афекции на мускуло-скелетен си-
стем,  јувенилни остеохондрози, воспалителни болести на коски-
те и зглобовите, дегенеративни болести на зглобовите, артропа-
тии, нормално коскено зараснување, судеков синдром, парализа и 
оштетување на периферните нерви, миопатии, тумори на коските 
и зглобовите, ортопедски помагала, медицински вештачења, спе-
цијален дел, врат, карлица и �рбет, граден кош, колк и натколени-
ца, колено и потколеница, стапало, рамо и надлактица, лакт и 
подлактица, рачен зглоб и шака, вештини (способности). 

17) ОРЛ - знаења и вештини  за основите  на аудиологијата, 
фонологијата, општата хирургија, неврохирургијата, трауматоло-
гијата, максофацијалната хирургија  и пластичната хирургија. 

18) Офтомологија - знаења и клинички вештини за биоми-
кроскопија како дијагностичка метода; анатомија, физиологија и 
патолошки промени  на корнеа; диференцијална дијагноза на сто-
мачни херпес симплекс кератитиси; тестови за испитување на 
солзна секреција и солзен филм; функционални испитувања за 
дијагноза на увеитиси; интермедијален увеитис; Morbus Behcet 
Adamantijades; Sy. Posner Schtossman; гониоскопија, ангуларни 
анатомски структури; системски и локални фактори кои предиз-
викуваат хроничен симплекс и акутен ангуларен глауком; прима-
рен ангуларен глауком-дијагноза и терапија; интерметентен глау-
ком; функционални испитувања на ретина; акутен и некротичен 
ретинитис; ретинотерапија на прематуритет; леукокорија-дифе-
ренцијала дијагноза; вертикален страбизам; нистагмус и функци-
онална амблиопија. 

19) Патолошка анатомија - знаења и клинички вештини за 
терминологија за деловите на човечкото тело и содржината на те-
лесните празнини; мускулно-скелетен систем: видови мускули и 
коски; морфологија на коските на екстремитетите и трупот; му-
скулни ложи и нивна функција; поголеми зглобови и нивни дви-
жења (рамен зглоб, зглоб на лактот, зглоб на рачето, зглоб на кол-
кот, зглоб на коленото, скочен зглоб); органи во градната празни-
на: срце, бели дробови, крвни садови и нерви во задниот медија-
стинум; абдомен: предно-бочен абдоминален ѕид со слаби места; 
органи во перитонеалната празнина; ретроперитонеум и негова 
содржина; карлица: органска ложа на карлицата и нејзина содр-
жина (весица уринариа, rectum, утерус, овариум, простата, те-
стис); глава и врат: поголеми мускули и фасции на главата и вра-
тот; крвни садови (a carotis communis, a carotis externa, a carotis 
interna, v jugularis инт.) органи во  вратот: голтмик, грклан, тиро-
идна жлезда; кранијални нерви; ЦНС и сетива: делови на мозоч-
ното стебло; коморен систем со цереброспинална течност; васку-
ларизација на ЦНС; сетиво за вид; сетиво за слух и рамнотежа. 

20) Педијатрија - знаења и клинички вештини за интензивна 
нега и терапија, препознавање, постапки и одредување на степен, 
АВЅ при разни патолошки состојби, гастрична аспирација, инди-
кациите за назогастрична сонда; поставување на назогастрична 
сонда и уринарен катетер, одредување налокализација при га-
строинтенстинално крвавење и постапки за решавање, хипоглике-
мија кај неонатус, хидро-минералната рамнотежа, неонатални-
конвулзии, тромбоцитопенија, хипербилирубинемиј, грижа ново-
родено од мајка дијабетичар, грижа новородено од мајка со хепа-
тит, реанимира, детска онкологија, детска хематологија, детска 
ревматологија, детска кардиологија, педијатриска имунологија, 
алергологија, имунизација детска неврологија и неонатологија. 

21) Психијатрија - знаења и клинички вештини за растројс-
тва на одделни психички функции (перцепции, емоции, волја и 
психомотилитет, памтење, интелигенција, мислење, свест); лич-
ност, темперамент и карактер; феноменологија на акутен и хро-
ничен органски мозочен синдром; деменции; шизофренија и ши-
зотипални растројства и зависност од психотропни супстанции. 

22) Радиодијагностика - знаења и клинички вештини за оп-
шта радиодијагностика, радиолошка физика и биологија, радио-
лошка заштита, торакални органи, педијатриска радиологија, аб-
доминални органи, интернистички тракт, хепатробилијатрен 
тракт, уринарен тракт, гинеколошко- акушерска дијагностика, ра-
диодијагностика на дојка, остио-артикуларен систем, ултразвучна 
радиодијагностика, изотопи во дијагностицирањето, анатомија, 
патолошка анатомија и радиотерапија. 

23) Радиотерапија - знаења и клинички вештини за општа 
радиотерапија-дефиниција и видови на јонизирачко зрачење; 
структура на атомот, радиоактивен распад; корпускуларно и еле-
ктромагнетно зрачење; вештачки радиоактивни изотопи; рендген-

ска цевка; интензитет и квалитет на рендгенските зраци; интерак-
ција на зрачње со материја, апсорпција и растурање; слабеење на 
интензитетот на рендгенските зраци; хомогенизирани на зрачни-
от спектар-филтри; инструменти за мерење на зрачењето-дози-
ментри; мерни единици; видови на RTG апарати; површинска ра-
диотерапија; контактна радиотерапија; длабинска радиотерапија 
и нејзина зависност; дози во радиотерапијата (емисиона, ефектив-
на, длабинска, токсична, доза на толеранција, тераписка ширина, 
физикална, биолошка); тераписка примена на зрачењето (физи-
кални и биолошки правила); биолошко дејство на јонизирачките 
зраци (директно и индиректно, соматско, генетско)  радиофизика 
(апсорпција на зрачен сноп; видови на дози; единици за мерење 
на јонизирачките зрачења во новиот SI систем; зрачен интензитет 
и интегрална доза; зрачен волумен; воден фантом; изодозни ли-
нии; изодозни карти; зрачни полиња (спротивни паралелни, со-
седни, box техника, ротационо и пендулантно зрачење); фракцио-
нирање во радиотерапијата (дневна доза, број на фракции, тотал-
на туморска доза) практична настава (дозиметрија; планирање на 
зрачењето со 2 Д и 3 Д компјутерски систем за планирање, врз 
база на податоци од рендгенската дијагностика (Rtg, CT, NMR и 
друго); дефинирање на зрачниот волумен; GTV (глобален тумор-
ски волумен); CTV (клинички туморски волумен); PTV (планиран 
туморски волумен); дефинирање на изоцентарот на туморот; де-
финирање  на локацијата, димензијата и бројот на зрачните поли-
ња; дефинирање на тежинскиот однос на дозата од секое поле; 
примена на клинести филтри и болуси; изработка на индивуидал-
ни тубуси и заштита; заштита на одредени критични органи; ис-
питување на повеќе можни начини за добивање на што похомоге-
на доза на туморот, избегнување на жешки точки, обезбедување 
на стрмно опаѓање на дозата на околните здрави ткива; прескрип-
ција на дозата (дневни фракции, број на фракции и тотална ту-
морска доза) радиобиологија (биофизички промени во живата ма-
терија; оштетување на DNK и создавање на слободни радикали; 
крива на преживување на озрачените клетки; соматски и генетски 
оштетувања; осетливост на здравите ткива на јонизирачки зраче-
ња; осетливост на туморите на јонизирачки зрачења; закон на 
Bergoni et Tribondeau (основа на радиотерапијата); однос меѓу ра-
диосензибилност на туморите и нивната курабилност; толеранци-
ја на здравите ткива; биолошки основи на фракционираното зра-
чење; репарација на сублеталните оштетувања (а и б лезии); реди-
стрибуција; репопулација; реоксигенација; математички модели 
на фракционирање; еллис-ова формула; TDF симплофикација; LQ 
или а/б модел; режими на фракционирано зрачење; радиосензи-
билизатори и радиопротектори; хипертермија, современа супер-
волтажна радиотерапија (машина за TST; конструкција; изоцен-
трична техника; ласерско дефинирање на зрачните полиња; инди-
кации; акцелератор; конструкција; изоцентрична техника; ласери; 
индикации; асиметричен колиматор; динамички клинести фил-
три; мултилеаф колиматор; EPUD (компјутеризиран систем за ве-
рификација на зрачите полиња на монитор-портол висион); 
BEAM s EYE VIEW (поглед на зрачниот волумен како да е окото 
на фокусот на зрачниот сноп); стереотактична радиотерапија; y-
knife, X-ray-knife; IMRT (терапија со мудулиран зрачен интензи-
тет); Total body (зрачење на целото тело); алгоритам на целата по-
стапка, од планирање до имплементација на зрачењето; комбина-
ција на суперволтажната радиотерапија со другите видови на ра-
диотерапија и со другите модалитети на третман (хирургија, хе-
мотерапија, хормонска терапија и имунотерапија) специјална он-
кологија (тумори на глава и врат; тумори  на CNS; тумори на ске-
летот; тумори на дојка; тумори на белите дробови и медијстину-
мот; тумори на дигестивен систем; гинеколошки тумори; тумори 
на урогениталниот тракт на мажот; лимфоми; мекоткивни тумо-
ри; тумори на кожата). 

24) Социјална медицина со организација на здравствена-
та дејност -знаења и вештини за здравствената политика-страте-
гија во светот и во Република Македонија, здравствена статисти-
ка, здравствена едукација во промоција на здравјето и превенција 
на болните. 

25) Судска медицина - знаења и клинички вештини за  фо-
рензична токсикологија и патолошка анатомија-оштетување на 
здравјето; танатологија; механички повреди; посебни механички 
повреди; нетритивни повреди; асфиктивни повреди; физички по-
вреди; собраќаен травматизам; форензична сексологија; форен-
зична гинекологија; новороденост и новороденче; вешто лице и 
судско-медицинско вештачење; вештачење на татковство; меди-
цинска класификација и правна квалификација на телесна повре-
да; идентификација; судско-медицински коментар на Кривичниот 
закон; злофат; убиство; самоубиство и увод во токсикологијата. 

26) Спортска медицина - знаења и клинички вештини за 
проучување на историјата на спортска медицина, систем на орга-
низација на здравствената заштита на лица кои се занимаваат со 
спорт, физичка активност и рекреација; утврдување и проценки 
на состојбите на здравјето, физичкиот развој и нивото на спрем-
ност; рана спортска  специјализација-селекција во спорт, проблем 
на физиолошка и хронолошка категоризација, спортско-медицин-
ски аспект на поодделни видови спортови, принцип на ослободу-
вање на ученици од настава, критериуми на спортска  рекреација  
кај инвалиди, анализа на способностите на спортско поле, жени и 
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спорт, методи  и постапки  во дијагностика и терапија на најваж-
ните заболувања на кардиоваскуларниот систем, болести на пери-
ферна  циркулација, независна дијагностика на ехокардиографија, 
стрес електрокардиодијагностика кај срцеви заболувања, оценка 
на спортска способност после преживени заболувања, проучува-
ње на основни карактеристики на трауматски изотопи во спиток-
ласификација на спортските повреди, фактори кои претставуваат 
спортски повреди и превенција, спортски повреди на меките тки-
ва во спортот, повреди на граден кош, стомакот и урогениталните 
органи, повреди на рамо надлактица, карлица, зглобови, стопало, 
основи на лична хигиена, комунална хигиена, ментална хигиена, 
хигиена на исхрана на спортистите, примена на методите на фи-
зикална медицина во лекувањето на спортските повреди, лекува-
ње на лошото држење на телото, продолжена рехабилитација, не-
уролошки функции кои имаат  влијание на  физичките активно-
сти. 

27) Трансфузиологија - знаења, клинички вештини за крво-
дарителство; специјални видови на крводарување; генетски и 
имунолошки основи во трансфузиологијата; комплимент во 
трансфузиолошката пракса; АВО крвногрупен систем; Рх систем 
и хемолитична болест на новороденото; останати еритроцитни 
крвногрупни системи; крвногрупни системи на леукоцити, тром-
боцити и плазма протеини; ХЛА систем; клиничка примена на 
крв и крвни продукти; трансфузија на еритроцити; трансфузија на 
тромбоцити; трансфузија на гранулоцити, матични клетки; транс-
фузија на деривати од плазма; третман на клинички состојби при 
дефекти на коагулациски фактори; болести преносливи со транс-
фузија; несакани дејства од трансфузија на крв и продукти; ма-
сивни трансфузии; медиколегални аспекти на крводарувањето; 
маркетинг во крводарувањето; крводарување; мобилна екипа за 
земање крв на терен; определување на крвногрупните системи 
АВО и Рх; антиглобулински тест (Coombs-ов тест); конзервира-
ње, контрола и транспорт на крвта; определување компатибилна 
крв за трансфузија; деривати од плазма; клеточни елементи; афе-
рези (плазмафереза и цитофереза); хемостаза; апликација на крв и 
крвни деривати. 

28) Урологија - знаења и клинички вештини  за основи на 
абдоминална хирургија, детска хирургија, општа хирургија, пла-
стична хирургија, васкуларна хирургија, нефрологија, гинеколо-
гија, трансфузиологија. 

29) Физикална медицина и рехабилитација - знаења и кли-
нички вештини за галванска струја; електрофореза на лекови; ре-
хабилитација на параплегии; куси бранови; ултразвук-ултразвуч-
на фореза; мускул како ефектор во кинезитерапијата; мануелен 
мускулен тест; основни средства во кинезитерапијата; интерфе-
рентни струи; дијадинамски струи, термотерапија; парафинотера-
пија; криотерапија; мануелна масажа; екстензиона терапија; ин-
фрацрвени зраци; ултравиолетови зраци; ортопедски помагала; 
работна терапија и хидро-терапија. 

30) Хигиена - знаења, базични и клинички вештини за здрав-
ствено-еколошки и еко-епидемиолошки концепт на здравјето (ре-
лација доза-промени); здравствено-еколошки индикатори и стан-
дарди во физичките медиуми; здравствено-еколошки индикатори 
во објектите од јавен карактер; основни здравствено-еколошки 
ризици од отпадот; национални и меѓународни стандарди, здрав-
ствено-еколошки индикатори за водата и водоснабдувањето; на-
ционални и меѓународни стандарди на здравствена исправност на 
храната, кодекс алиментариус; основи на диетологијата и дието-
терапијата; основни стандарди на интерсекторска работа и менаџ-
мент; проценка на екотоксилошки ризик, основен методолошки 
пристап; здравствено-еколошки ризик при експозиција на физич-
ки агенски (внатрешен и надворешен воздух, радијација, бучава); 
здравствено-еколошки ризици од водата и водоснабдувањето, 
утврдување на основни здравствени ризици во станбени и други 
видови објекти од јавен карактер (училишта, болници, угостител-
ски објекти); здравствено-еколошки ризици од храна; утврдување 
на основни здравствено-еколошки  ризици од различни видови 
отпад; утврдување на нутритивен статус на разни популациони 
групи и професии, основно јавно здравствен пристап; интерсе-
кторска комуникација при аплицирање на здравствено-еколошки 
принцип; апликација на основен методолошки пристап, примери 
и вежби  на здравствено-еколошки  ризици, процена на оптоваре-
носта со болести од здравствено-еколошки причинители; основен 
методолошки пристап, примери и вежби во различни медиуми и 
нокси; основен методолошки пристап, примери и вежби во раз-
лични објекти, а посебно во училишна средина, процена на осно-
вен морбидитет, превентивни програми, интердисциплинарен 
пристап; основен методолошки пристап за управување со отпадот 
од собирање до крајно  депонирање вклучувајќи и локација на 
крајното депонирање, со посебен акцент на токсичност, радиоа-
ктивниот и болничкиот отпад; основен методолошки пристап, ло-
кална инспекција, толкување на лабораториски наод, превентив-
ни мерки во редовни и вонредни услови-примери и вежби на раз-
лични видови води и водоснабдување; основен методолошки 
пристап, примери и вежби за здравствена исправност  на разни 
видови прехранбени намирници; процена на дневен внос на раз-
лични видови контаминенти; одредување на критични точки  во 
синџирот на исхраната � примена на НАССР системот; утврдува-

ње на нутритивен статус и изготвување основни прехранбени ре-
жими и диети, режими на физичка активност согласно процена на 
индивидуалните потреби низ примери и вежби; основниот здрав-
ствено-еколошки концепт при разни видови практични примери 
во тимска работа со други сектори на локално ниво; коминикаци-
ски вештини кои се однесуваат на промоција на основните еле-
менти на: здравствено-еколошки концепт на здравјето; здравстве-
но-еколошки ризици и превенција во услови на физички нокси; 
здрави услови во училишна средина  и генерално оптимални 
здравствено-еколошки услови на живеење во разни средини и оп-
штата јавност на основните параметри на здравствено-еколошки 
принцип на управување со отпадот; здравствено-еколошки ризи-
ци и превенција при разни видови на загадување на водите; 
здравствено-еколошки ризици и превенција при разни видови на 
загадување на животните намирници и труење со нив; здрав ре-
жим на исхрана и физичка активност, диетолошки совети; интер-
секторскиот аспект на здравствено-еколошки ризици, со посебен 
акцент на презентација и нивна промоција пред креаторите на по-
литиката како и потенцијалните донори и финансиери на актив-
ности. 

31) Примарна здравствена заштита - знаења и клинички ве-
штини за развој на човекот, репродукција, здравјето на децата, адо-
лесценција, менопауза, геријатрија, палијативна нега, исхраната, мен-
талното здравје, честите заболувања и нифективните болести (акутно 
болно бебе, конвулзии, анемија, смрт, констипација/фекален застој, 
жолчни камења, лимфаденопатија, диспепсија, жолтица, хернии, ири-
табилен колон, хемороиди, црвено око, катаракта, проблеми со про-
стата, олногрбна болка, блефаритис, конјуктивитис, едем, главоболка, 
хематурија, уринарна инконтиненција, вагинално крвавење, тремор, 
туморозни промени на дојката, лимфаденопатија, диспепсија), ур-
гентни состојби, чести проблеми/заболувања, хронични заболувања 
(асма, ангина пекторис, дијабетес, хиперлипидемија, срцева слабост, 
хипертензија, артритис, бубрежна слабост, аритмии, периферни арте-
риски нарушувања, периферни венски нарушувања, уролитијаза, за-
болување на штитна жлезда, остеопороза, мозочен удар и сл.), скри-
нинг програми, унапредување на здравјето и рационално препишува-
ње на лекови. 

   
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА 
СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ  
НА МЕДИЦИНА НА КОИ ВРЕМЕНО ИМ Е ОДЗЕМЕНА  

ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 
 

Член 6 
Докторот на медицина на кој му е времено одземена лиценца-

та за работа може повторно да се стекне со лиценца за работа ако 
успешно ја помине програмата за дополнителна обука и провер-
ката на стручните знаења и способности пред  Комисија од член 2 
на овој  Правилник. 

Член 7 
 Докторот на медицина поднесува писмено барање за полага-

ње до Комисијата за стручни прашања и приложува: 
1. одлука за времено одземање на лиценцата за работа и 
2. фотокопија од извршена уплата за полагање на проверката 

на стручните знаења и способности.  
 

Член 8 
Комисијата за стручни прашања на Комората го одобрува по-

лагањето на испитот за проверка на стручните знаења и способ-
ности ако утврди дека кандидатот успешно ја поминал програма-
та за дополнителна обука ако ја  приложи документацијата од 
член 7 од овој правилник. 

Известувањето за одобрување на полагање испит и за време-
то и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 
15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист на-
чин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се 
одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат 
и причиите за одбивањето.  

До испитната комисија се доставува листа на идентификаци-
они броеви на кандидатите кои го полагаат  испитот. 

 
Член 9 

Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го 
определува Комисијата. 

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради 
оправдани причини (болест, породилно отсуство и повик од над-
лежни органи). 

Член 10 
Испитот се состои од писмен и практичен дел.  
Писмениот дел од испитот се спроведува преку писмен метод 

на прашања  со избор на точен/неточен одговор од предложените 
можни одговори. 

Практичниот дел од испитот се спроведува со практична про-
верка  на вештините. 

 
Член 11 

За текот на испитот за проверка на знаењата се води запис-
ник. 
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На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради 
оправдани причини болест, породилно отсуство и повик од над-
лежни органи. 

Член 12 
Испитот се смета за положен ако испитната комисија оценила 

дека  кандидатот  ги положил  двата дела. 
Член 19 По завршувањето на испитот претседателот на Комисијата во 

присуство на кандидатот  известува за резултатот од проверката 
на стручните знаења и способности.  

Испитот се состои од писмен и практичен. 
Писмен дел од испитот се спроведува со прашања со избор 

на точен/неточен одговор од предложените преку писмен метод.  
Практичниот дел од испитот се спроведува со практична про-

верка на вештини.  
Член 13 

Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знае-
ња и способности може повторно да го полага испитот во рок не 
подолг од 6 месеци, но не порано од два месеца. 

 
Член 20 

Во текот  на испитот за проверка на знаењата  се  води  запис-
ник. 

 
Член 14 

Член 21 На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение 
за положен испит за дополнителна проверка на стручните знаења 
и способности на образец бр 1, кој е составен дел на овој правил-
ник и од горе надолу го содржи  следниот текст: �Република Ма-
кедонија�; под него: �Лекарска комора на Република Македони-
ја�; а под него десно место за: број , дата и место; под него стои  
текстот �Врз основа на член ... од Правилникот за програмата за 
дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способно-
сти на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.......) Лекарската 
комора на Република Македонија го издава следното:� под него 
во средина стои текст: �Уверение�; под него место за впишување 
на презиме, татково име и име на докторот на медицина; па следи 
роден-а ден, месец, година и место на раѓање, �општина � со про-
стор за впишување на податоци; па следи �Република� па следи 
ден, месец и година со простор на впишување на податоците и 
текстот;� полагаше испит за проверка на стручните знаења и спо-
собности пред испитна комисија при Лекарската комора на Ре-
публика Македонија�. Под него во нов ред стои �Според оценка-
та на испитната комисија� со празен простор за презиме, татково 
име и име на докторот и текстот: �го положи испит за проверка 
на стручните знаења и способности�. Долу десно стои текстот 
�Претседател на испитната комисија� и под тоа празен простор за 
потпис на претседателот на Комисијата. 

Испитот се смета за положен ако испитната комисија оценила 
дека  кандидатот  ги положил  двата дела. 

По завршувањето на испитот претседателот на Комисијата во 
присуство на кандидатот  известува за резултатот од проверката 
на стручните знаења и способности.  

 
Член 22 

Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знае-
ња и способности може повторно да го полага испитот во рок не 
подолг од 6 месеци, но не порано од два месеца. 

 
Член 23 

На кандидатот кој го положил испитот за проверка на струч-
ните знаења и способности му се издава уверение (образец бр. 1) 
за положен испит  за проверка на стручните знаења и способно-
сти.  

Член 24 
Комората води евиденција за полагањето и резултатите од 

испитите за проверка на стручните знаења и способности  и за из-
дадените уверенија. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Член 25 Уверението се издава во три примероци од кои еден приме-
рок се врачува на кандидатот кој го положил испитот.  Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето  во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.  

Член 15  
       Претседател Во Комората се води евиденција  за полагањето и резултатите 

од испитите за проверка на стручните знаења и способности и за 
издадените увренија. 

      Бр. 02-312/14                      на Лекарската комора 
30 март 2005 година                             на Р. Македонија, 
          Скопје                                    д-р Алексеј Дума, с.р.  
 IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ 

ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ-СТРАНСКИ   
 ДРЖАВЈАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 
   
 Член 16 
 Докторот на медицина-странски државјанин поднесува пис-

мено барање за полагање до Комисијата за стручни прашања  и  
приложува: 

 
 
 1. диплома за завршен медицински факултет-оригинал или 

заверена копија на оригиналот;  
 2. дипломата за завршен медицински факултет преведена на 

македонски јазик - оригинал или заверена копија;  
 3. нострификација на дипломата; 
 4. уверение за завршена специјализација и субспецијализаци-

ја -оригинал или заверена копија на оригиналот;  
 5. уверение за специјализација и субспецијализација преведе-

но на македонски јазик - оригинал или заверена копија;  
 6. потврда за нострификација на уверението за специјализа-

ција и субспецијализација;  
 7. копија од извршена уплата за проверка на стручни знаења 

и способности  за издавање на лиценца за работа;    
 8. доказ за престој во Република Македонија издадена од над-

лежен орган и  
 9. одобрение за вработување во Република Македонија изда-

дено од Агенција за вработување.   
  
 Член 17 
 Комисијата за стручни прашања го одобрува полагањето на 

испитот за проверка на стручните знаења и способности ако утвр-
ди дека кандидатот ја доставил документацијата од член 16 од 
овој Правилник. 

 
 
 
 Известувањето за одобрување на полагање испит и за време-

то и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 
15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист на-
чин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се 
одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат 
и причиите за одбивањето. 

 
 
 
 
 
 До испитната комисија се доставува листа на идентификаци-

они броеви на кандидатите кои го полагаат испитот.  
  
 Член 18 
 Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го 

определува Комисијата.  
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46. 
Врз основа на член 142 став 3 од Законот за здравствена за-

штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/04) и член 14 од Статутот на Лекарската комора 
на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.03.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ  
РАБОТНИЦИ ПОД ЧИЈ НАДЗОР  СЕ СПРОВЕДУВА  

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат поблиските критериуми што 

треба да ги исполнуваат здравствените установи во кои се спро-
ведува приправничкиот стаж, како и поблиските критериуми што 
треба да ги исполнуваат здравствените работници под чиј надзор 
се спроведува приправничкиот стаж на здравствени работници со 
високо образование  од областа на медицината (во натамошниот 
текст: доктори на медицина). 

Приправничкиот стаж се спроведува врз основа на утврден 
план и програма согласно закон. 

 
II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ  
ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 2 

Приправничкиот стаж на докторите на медицина ќе се спро-
ведува во здравствени установи што ги исполнуваат условите во 
однос на просторот, опремата и кадарот за вршење на следните 
дејности: примарна здравствена заштита, гинекологија, интерна 
медицина, педијатрија и хирургија.  

Ако приправничкиот стаж се спроведува во здравствени уста-
нови во кои не се врши некоја од дејностите од став 1 од овој 
член, докторот на медицина се упатува тој дел од стажот да го по-
мине во најблиската установа која ја врши таа дејност. 

Покрај критериумите здравствената установа од став 1 од овој 
член треба да има и најмалку еден здравствен работник со високо 
образование кој ги исполнува условите за ментор или едукатор од со-
одветната област. 

Член 3 
Здравствените установи во кои може да се спроведува при-

правничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство 
по предлог на Лекарската комора на Република Македонија, ако 
ги исполнуваат критериумите од член 2 на овој Правилник.  

Предлогот од став 1 на овој член Лекарската комора на Ре-
публика Македонија го врши врз основа на барањето и приложе-
ната документација од здравствените установи, за исполнување 
на критериумите за спроведување на приправничкиот стаж. 

Здравствените установи во кои се спроведува приправнички-
от стаж се определуваат за време од пет години, со право за по-
вторно  определување. 

 
III. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ  
ИСПОЛНУВААТ ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА 

 
Член 4 

Докторите на медицина под чиј надзор се спроведува при-
правничкиот стаж се ментор и едукатор. 

 
Член 5 

Менторот е доктор на медицина кој го организира и следи 
спроведувањето на планот и програмата за приправничкиот стаж 
на  доктор на медицина и обезбедува дополнителни активности за 
докторот на  медицина да успее да постигне задоволителен сте-
пен на напредок во текот на приправничкиот стаж. 

Менторот има улога на водич на докторот на медицина во 
периодот на практична обука. 

Менторот може да води  најмногу 5 доктори на  медицина 
кои го обавуваат приправничкиот стаж. 

 
Член 6 

Менторот е доктор на медицина кој: 
1. ги познава основните вештини дефинирани во Програмата 

за приправнички стаж, знаење и употреба на литература поврзана 
со едукација и оценување; 

2. има соодветни специјалистички квалификации во професијата;  
3. има доказ за заснован работен однос  на неопределено  време; 
4. доказ за учество во тимска работа; 
5. доказ за учество на работилници и курсеви посветени на 

учење и практична работа и 
6. има сертификат за континуирана медицинска едукација из-

дадена од здруженијата при Македонско лекарско друштво, ме-
дицинскиот факултет и други стручни здруженија на секои три 
години. 

Член 7 
Едукатор е доктор на медицина под чиј надзор се исполнува-

ат пооделните дисциплини и вештини од планот и програмата за 
приправнички стаж и се грижи за индивидуалната едукација. 

Едукаторот ги едуцира докторите на медицина во текот на 
приправничкиот стаж и го спроведува делот од приправничкиот 
стаж за кој е определен.  

Член 8 
Едукаторот е доктор на медицина кој: 
1. има пет години искуство во медицинската дејност од доби-

вањето на лиценцата за работа; 
2. има доказ за учество во тимска работа; 
3. има доказ за заснован работен однос на неопределено вре-

ме; 
4. доказ за учество на работилници и курсеви посветени на 

учењето и практичната работа и 
5. има сертификат за континуирана медицинска едукација из-

дадена од здруженијата при Македонско лекарско друштво, Ме-
дицинскиот факултет и други стручни здруженија на секои три 
години. 

Член 9 
Менторите и едукаторите под чиј надзор се спроведува при-

правничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство 
на предлог на Лекарската комора на Република Македонија. 

Предлогот од став 1 од овој член Лекарската комора на Ре-
публика Македонија го врши врз основа на барањето и приложе-
ната документација од доктор на медицина ако ги исполнува кри-
териумите пропишани со овој правилник.  

Менторот и едукаторот се определува за време од три годи-
ни, со право за повторно определување. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден со денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе се 
објави по добиената  согласност од мини терот за здравство. с 

        Претседател 
      Бр. 02-312/15                        на Лекарската комора 
30 март 2005 година                       на Р. Македонија, 
          Скопје                           д-р Алексеј Дума, с.р. 

___________ 
47. 

Врз основа на член 155 став 3 од Законот за здравствена за-
штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/04) и член 14 од Статутот на Лекарската комора 
на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република 
Македонија, на 30.03.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува формата, содржината и начи-
нот на водење на регистарот на издадени, продолжени, обновени 
и одземени лиценци на здравствените работници со високо обра-
зование од областа на медицината (во понатамошниот текст: до-
ктори на медицина). 

Член 2 
Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени 

лиценци  на докторите на медицина (во натамошниот текст: Реги-
стар на доктори) преставува посебна матична евиденција за до-
кторите со основна лиценца и за докторите со лиценца за работа. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ НА  

ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА 
 

Член 3 
Регистарот се води во книга со димензии 500 мм х 420 мм, на ко-

ја на насловната страница на горниот лев агол стои: �Лекарска комо-
ра на Република Македонија�, а на средината: �Регистар на докторите 
на медицина�. 

Страниците во Регистарот се нумерирани. 
Пред почетокот на водењето на Регистарот се забележува 

вкупниот број на страници со печат на Лекарската комора на Ма-
кедонија и со потпис на овластено лице за водење на Регистарот. 

 
Член 4 

Регистарот се води на образец број 1 кој е составен дел на овој 
правилник, кој ги содржи следните рубрики:  

1. регистарски број;  
2. лични податоци; 
3. податоци за издавање на основната лиценца; 
4. податоци за издавање  на лиценцата за работа; 
5. податоци за продолжување на лиценцата за работа; 



25 август 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 7 

6. податоци за обновување на лиценцата за работа; 
7. податоци  за вработување и движење во службата;  
8. податоци за одземање на лиценцата за работа (времено, 

трајно) и 
9. дејноста за која се издава  лиценцата за работа. 
 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА  
ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА 

 
Член 5 

Комората врши запишување во Регистарот на докторите на 
медицина по издавање на основната лиценца или по издавањето, 
продолжувањето, обновувањето или одземањето на лиценцата за 
работа врз основа на поднесена пријава за запишување на образец 
број 2 кој е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 6 

Исправката при прогрешно запишување во Регистарот се вр-
ши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се запишува точниот 
текст.  

Член 7 
Внесувањето на податоците во Регистарот ќе го врши само 

лицето овластено од Извршниот одбор на Комората за Региста-
рот. 

Член 8 
Регистарот се води и електронски врз основа на изготвена ап-

ликативна програма. 
Податоците од став 1 на овој член се заштитени од неовласте-

ни измени согласно принципите на електронска заштита на пода-
тоци. 

Член 9 
Во еден електронски запис можат да се внесат податоци само 

за еден доктор на медицина. 
 

Член 10 
Внесувањето на податоците, за промени што ќе настапат во 

однос на продолжувањето и одземањето на лиценцата за работа, 
се врши со дополнување на податоците во постојните електрон-
ски записи. 

 
Член 11 

Во случај на погрешно внесување на податоци во Регистарот 
не се врши исправка со измена на податоците во постојниот еле-
ктронски запис, туку исправката се врши со внесување на подато-
ците на нов електронски запис, со точно определена целосна вр-
ска со електронскиот запис кој се исправа. 

 
Член 12 

Секое внесување на податоци во Регистарот е потпишано со 
електронски потпис од овластеното лице што го води Регистарот, 
кое и ги координира сите активности потребни за гаранција на ве-
родостојноста на податоците, неавторизиран пристап и промена 
на податоците и заштита од губење на податоците. 

 
Член 13 

По завршеното запишување на докторот на медицина со ли-
ценца се врши известување во согласност со Правилникот за из-
давање, продолжување и одземање на лиценцата за работа. 

 
Член 14 

На барање на докторот на медицина може да се издаде извод 
за извршен упис во Регистарот. 

Комората е должна два пати годишно да доставува извештај 
за издадените основни лиценци и издадените, продолжените, об-
новените или одземените лиценци за работа до Министерството 
за здравство. 

Сигурност и тајност на податоците се гарантира согласно 
прописите за користење на лични податоци. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вување во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе се 
објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство. 

 
Претседател 

      Бр. 02-312/10                       на Лекарската комора 
30 март 2005 година                       на Р. Македонија, 
          Скопје                                  д-р Алексеј Дума, с.р. 

___________ 
48. 

Врз основа на член 144 став 3 и член 153-к став 1 од Законот 
за здравствена заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Ле-
карската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комо-
ра на Македонија, на 30.03.2005 година донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИ-

НА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува составот на испитната ко-
мисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на про-
верката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверение-
то за положениот стручен испит, основната лиценца, како и начи-
нот на издавање на основната лиценца на здравствените работни-
ци со високо образование од областа на медицината (во натамош-
нот текст: доктор на медицина).  

 
II. СОСТАВ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА  

Член 2 
Испитните комисии пред кои докторите на медицина го пола-

гаат стручниот испит, се состојат од седум членови.  
 

Член 3 
 За член на испитната комисија се определува доктор на ме-

дицина, согласно програмата за приправничкиот стаж, акредити-
ран од Комисијата за стручни прашања на Лекарската комора на 
Република Македонија, кој не бил поврзан со обуката на кандида-
тот за време на спроведувањето на приправничкиот стаж. 

За член на испитната комисија ќе се акредитира доктор на 
медицина, кој ги исполнува критериумите за менитор од член 6 
од Правилникот за утврдување на критериумите на здравствените 
работници и здравствените институции во кои се спроведува при-
правничкиот стаж.  

Лекарската комора на Република Македонија, врз основа на 
предлогот на Комисијата за стручни прашања, има листа на акре-
дитирани доктори на медицина од кои се бираат членовите на ис-
питните комисии.  

Еден од членовите на испитната комисија е правник со нај-
малку 5-годишно искуство во областа на здравството. 

По исклучок од став 1 на овој член, за член на испитните ко-
мисии можат да бидат избрани и лица кои биле вклучени во про-
цесот на обука на кандидатите ако се спроведува методот на 
истовремена проценка на група кандидати, а не на поединечен 
кандидат. 

Член 4 
Испитните комисии имаат акт за формирање во кој се содр-

жани претседател, членови и нивни заменици, начинот на врше-
ње на административно-техничките работи во врска со организи-
рањето и полагањето на стручниот испит и други прашања од 
значење за работата на испитните комисии. 

Испитните комисии имаат и записничар. 
 

III. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НА 
ПРОВЕРКА НА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 
 

Член 5 
Докторот на медицина кој го завршил приправничкиот стаж 

(во натамошниот текст: кандидатот) најдоцна во рок од шест ме-
сеци од денот на завршувањето на приправничкиот стаж поднесу-
ва писмена пријава за полагање на стручниот испит. 

Со пријавата од став 1 од овој член кандидатот приложува 
оверен препис или оверена копија за завршен медицински факул-
тет и приправничка книшка пополнета и оверена согласно Пра-
вилникот за планот и програмата за приправничкиот стаж.   

Член 6 
Лекарската комора на Република Македонија го одобрува по-

лагањето на стручниот испит ако од приправничката книшка 
утврди дека кандидатот го завршил приправничкиот стаж според 
пропишаниот план и програма. 

Известувањето за одобрување на полагање на стручниот ис-
пит и за времето и местото на полагањето се доставува до канди-
датот најдоцна 15 дена пред денот определен за полагање на 
стручниот испит. На ист начин се доставува и известувањето со 
кое на кандидатот не му се одобрува полагање на стручниот ис-
пит во кое се наведуваат и причиите за одбивањето. 

Кандидатот добива и упатство за начинот на полагање на 
стручниот испит.  

До испитната комисија се доставува листа на идентификаци-
они  на кандидатите кои го полагаат стручниот испит. броеви 

Член 7 
Кандидатот стручниот испит го полага во времето и на место 

определено за полагање. 
На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради 

определени причини (болест, породилно отсуство и повик од над-
лежни органи). 

Член 8 
Пред отпочнување на испитот испитната комисија врши увид 

во приправничката книшка за начинот на кој е спроведен при-
правничкиот стаж. 
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Член 17 Член 9 
Докторите на медицина кои завршиле високо образование во 

странство, поднесуваат писмено барање за издавање на основна 
лиценца. Кон барањето доставуваат и нострифицирана диплома 
за завршен медицински факултет. 

Стручниот испит се состои од писмен, практичен и устен дел. 
Писмениот дел од испитот се спроведува преку писмен метод 

на прашања со избор на точен одговор од предложените. 
Од како кандидатот позитивно ќе го положи писмениот дел 

од испитот се упатува на полагање на практичниот дел од испи-
тот. 

Ако докторот од став 1 од овој член го поминал приправнич-
киот стаж и положил стручниот испит во странство, покрај но-
стрифицирана диплома за завршен медицински факултет доста-
вува и доказ за признаен приправнички стаж и положен стручен 
испит.  

Практичниот дел од испитот се спроведува преку методот на 
симулирана или реална ординација или објективно структурира-
но клиничко испитување (ОСКИ)  како метод на проценка. Член 18 Во текот на спроведување на практичните методи на процен-
ка од став 3 на овој член, испитната комисија го набљудува кан-
дидатот во однос на комуникациските вештини, во изведувањето 
на клиничките вештини и во интерпретацијата на наодите од ди-
јагностичките иследувања. 

Доказите од член 17 од овој правилник се доставуваат во ори-
гинал или копија заверена од надлежен орган. 

 
V . ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОСНОВНАТА ЛИЦЕНЦА 

Член 19 Усниот дел од испитот се спроведува преку метод за процен-
ка. Се користи методот за дискусија за медицинско-етички проб-
лем, во кој се ценат ставовите и професионалното однесување  на 
кандидатот. 

Основната лиценца се издава на образец кој има правоаголна фор-
ма со димензии 21х30 см. 

Член 20 
Основната лиценца се издава на образец број 3, кој е составен 

дел на овој правилник и од горе надолу содржи: на средината стои 
текстот: �грбот на Република Македонија� под него стои: �Лекарска 
комора на Република Македонија издава�,  па на средина стои �Ос-
новна лиценца�; под него стои текстот: �име, татково име, презиме и 
регистарски број� со место за внесување на податоците, потоа следи 
�број и датум� со простор за впишување на бројот на лиценацата и 
денот на издавање, а под него  текстот �Скопје�, долу лево стои тек-
стот: �Претседател на Комисија за етички и правни прашања� и под 
тоа празно место за потпис на претседателот на Комисијата; а  долу 
десно стои текстот �Претседател на Комора� и под тоа празно место 
за потпис на претседателот; во средината стои �МП�. 

Член 10 
За текот на стручниот испит и проверката на стекнатите знае-

ња и вештини се води записник на образец број 1 кој е составен 
дел од овој  Правилник. 

 
Член 11 

По завршувањето на секој дел од стручниот испит, испитната 
комисија го оценува успехот на кандидатот. 

Успехот се оценува со �положил� или �не положил�. 
Ако кандидатот не положил некој од деловите на стручниот 

испит, може повторно да го полага тој дел од испитот во рок од 
три месеци,  во спротивно стучниот испит се полага повторно.   

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ   Член 12 Член 21 
Стручниот испит се смета за положен ако испитната комисија 

оценила дека кандидатот ги положил сите три дела на стручниот 
испит. 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува-
ат да важат одредбите од Правилникот за приправнички стаж и за 
стручниот  испит на здравствените работници (�Службен весник 
на Република Македонија�, бр. 6/92, 61/94) кои се однесуваат на 
составот на испитните комисии и начинот на полагањето на 
стручните испити на здравствените работници со завршен меди-
цински факултет. 

По завршувањето на испитот претседателот во присуство на 
сите членови на испитната комисија го известува кандидатот за 
резултатот од полагањето на стручниот испит. 

 
Член 22 Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да го 
полага испитот во рок кој не може да биде покус од 3 месеци, но 
не подолг од 6 месеци.  

 Ако кандидатот и по втор пат не го положи испитот, се упа-
тува на повторно обавување на приправничкиот стаж. 

 Претседател 
      Бр. 02-312/11                       на Лекарската комора 

 30 март 2005 година                            на Р. Македонија, 
Член 14           Скопје                           д-р Алексеј Дума, с.р. 

На кандидатот кој го положил стручниот испит му се издава 
уверение за положен стручен испит на образец број 2, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
 
 

Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член  
содржи текст: �Република Македонија�; под него: �Лекарска ко-
мора на Република Македонија�; а под него десно место за: број , 
дата и место; под него стои  текстот �Врз основа на член 14 став 1 
од Правилникот за стручниот испит на докторите на медицина и 
за издавањето на основна лиценца (�Службен весник на РМ� 
бр.......) Лекарската комора на Република Македонија го издава 
следното:� под него во средина стои текст: �Уверение�; под него 
место за впишување на презиме, татково име и име на докторот 
на медицина; па следи текст: �доктор на медицина на работа во� 
со простор во кој се впишува здравствената организација  во која 
работи; па следи �роден-а ден, месец, година и место на раѓање, 
општина� со простор за впишување на податоци; па следи �Ре-
публика� па следи  ден, месец и година со простор на впишување 
на податоците и текстот: �полагаше стручен испит пред испитна 
комисија при Лекарската комора на Република Македонија�. Под 
него во нов ред стои �Според оценката на испитната комисија� со 
празен простор за презиме, татково име и име на докторот и тек-
стот: �го положи стручниот испит�; долу десно стои текстот 
�Претседател на испитната комисија� и под тоа празен простор за 
потпис на претседателот на комисијата; а долу лево стои �Претсе-
дател на Комората� и под него празен простор за потпис на пре-
тседателот на Комората. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уверението се издава во три примероци од кои еден приме-
рок се врачува на кандидатот кој го положил стручниот испит.  

 
 

  
Член 15  

Комората води евиденција за полагањето и резултатите од 
стручните испити и издадените уверенија за положен стручен ис-
пит. 

 
 
 

  
IV. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ЛИЦЕНЦА  

  
Член 16  

Лекарската комора на докторот на медицина кој го положил  
стручниот испит му издава основна лиценца во рок од 30 дена од 
денот на полагањето на стручниот испит. 
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   ___________  49.  Врз основа на член 153-к став 1 од Законот за здравствена за-
штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската  комо-
ра на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  30.03.2005 донесе  

 
 
 
 
  
 П Р А В И Л Н И К 
 ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНО-

ВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА  
  

I. ОПШТА ОДРЕДБА    Член 1  Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, продол-
жување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравстве-
ни работници со завршено високо образование од областа на медици-
ната (во натамошниот текст докторите на медицина), како и формата 
и содржината и образцот на лиценцата за работа. 

 
 
 
 
  
 II.  НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 
 Член 2  Лекарската комора на Република Македонија (во натамошни-

от текст: Комора) ја издава лиценцата за работа врз основа на 
писмено барање поднесено од докторот на медицина. 

 
 
 Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина 

доставува и:  
 1. основна лиценца; 
 2. доказ за соодветна специјализација или соодветна субспе-

цијализација.  
 Доказите од став 2 на овој член се доставуваат во оригинал 

или верена кај нотар. копија за   
 Член 3  На доктор на медицина кој се стекнал со лиценца за работа во 

странство Комората му издава лиценца за работа, ако покрај пис-
меното барање за издавање на лиценца и доказот од член 2 став 2 
на овој правилник, достави и: 

 
 
 
 1. доказ за признаена соодветна специјализација или субспе-

цијализација;  
 2. препорака од комората во која членувал и   

3. доказ за претходно работно искуство во дејноста за која ба-
ра лиценца за работа.  

 
 

Член 4  
Доктор на медицина-странски државјанин, покрај доказите 

од член 3 на овој Правилник,  доставува и: 
 
 

1. доказ за одобрен престој во Република Македонија и  
2. одобрение за работа издадено од Агенција за вработување.  
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Решението за одземање на лиценцата за работа, со наведување на 
времетраењето на одземањето, го потпишува претседателот на Комора-
та и претседателот на Комисијата за етички и правни прашања. 

Член 5 
Издавањето на лиценца за работа на докторот на медицина на 

странски државјанин се врши по завршена дополнителна обука и 
проверка на стручни знаења и способности спроведена согласно про-
грамата од 153-ѓ од Законот за здравствена заштита (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 8/91, 46/93, 55/95 и 10/04).  

По конечноста на решението за одземање на лиценца за работа за 
решението се известуваат: Министерството за здравство, Фондот за 
здравствено осигурување и установата во која докторот е вработен. 3 Решението за одземање на лиценцата се запишува во Региста-
рот  објавува во гласилото на Комората. Член 6 и На доктор на медицина-странски државјанин - стручњаци од 

пооделни области на медицината поканети од здравствена уста-
нова за вршење на работи за подобрување на квалитетот и осо-
временување на здравствените услуги, Комората може да издаде 
лиценца за работа за определен временски период. 

Член 14 
На доктор на медицина-странски државјанин, лиценца за ра-

бота му се одзема покрај во случаите од член 13 став 1 на овој 
правилник и ако му престане важноста на одобрението за престој 
во Република Македонија издадено од надлежен државен орган, и 
му престане и се укине одобрението за работа на странци издаде-
но од надлежен државен орган или институција. 

Лиценцата за работа од став 1 на овој член се издава на бара-
ње на здравствената установа каде стручњакот ќе ја обавува вре-
мено здравствената дејност.  Барањето од став 2 на овој член содржи: VI. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА  1. стручна биографија; 

Член 15 2. детален опис на целите и времетраењето на престојот на 
стручњакот; Лиценца  за работа се издава на образец кој има правоаголна 

форма со димензии 25 х 35 см. 3. согласност од соодветното здружение и 
Лиценцата за работа покрај формата од став 1 на овој член 

може да се издаде и на образец во правоаголна форма  со димен-
зии 8,5 х 5,5 см. 

4. потврда од здравствената установа за преземање на одговорност 
дека установата ќе пружа соодветна здравствена заштита на дијагности-
цираните пациенти по заминувањет  на поканетиот стручњак . о Член 16 

Член 7 Лиценцата за работа се издава на образец број 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 Република Ма-
кедонија 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: �вид на здравствена дејност�, со место за внесување на по-
датоците; па следи �број и датум� со место за впишување на бројот на ли-
ценцата и денот на издавање, под него стои текстот: �лиценцата за работа 
важи до�, со место за внесување на податоците. Под него стои текстот 
�Скопје�. Долу лево стои текстот: �Претседател на Комисија за етички и 
правни прашања�, а под тоа празно место за потпис на претседателот на ко-
мисијата за етички и правни прашања, а долу десно стои текстот �Претседа-
тел на Лекарска комора на Република Македонија� и под тоа празно место 
за по етседателот; во  средината долу стои �М.П.� 

Комората, врз основа на мислењето на Комисијата за етички 
и правни прашања, ја издава лиценцата за работа најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на поднесување на барањето. 

Комората ги впишува издадените лиценци за работа во Реги-
старот на издадени лиценци.   

II . НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА I 
Член 8 

Обновувањето на лиценцата за работа се врши пред истекот 
на периодот на важноста на лиценцата за работа. 

Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лицен-
цата за работа 6 месеци пред денот на истекот на рокот на важноста на 
лиценцата за работа до Комората (Комисија за стручни прашања). тпис на пр  Кон барањето од став 2 на овој член, докторот на медицина 
доставува и: VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

1. доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се 
стекнал со соодветен број на бодови согласно критериумите пропиша-
ни со Правилникот за стручно усовршување од Комората и 

Член 17 
Докторите на медицина кои до 15.03.2004 година положиле  

стручен испит и согласно член 45 од Законот за здравствена заштита 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 
10/04) се смета дека имаат лиценца за работа поднесуваат писмено 
барање за издавање на нова лиценца за работа со време на важење од 
7 години во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

2. потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата 
за работа работел во дејноста за која има лиценца за работа.   

Член 9 
Врз основа на доставената документација Комисијата од член 8 

на овој правилник откако ќе утврди дека се исполнети условите од 
член 153-е од Законот за здравствена заштита предлага Комората-Ко-
мисијата за етички и правни прашања да ја обнови лиценцата за рабо-
та на докторот на медицина со издавање на лиценца за работа со пр-
вобитниот број и дополнителна ознака за продолжување. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.     Претседател Член 10       Бр. 02-312/12                               на Лекарската комора Ако докторот на медицина не поднесе барање за обновување 

на лиценцата за работа и по истекот на периодот на важноста на 
лиценцата за работа Комората писмено ќе го опомене дека треба 
да ја обнови лиценцата за работа. 

30 март 2005 година                                   на Р. Македонија, 
          Скопје                                      д-р Алексеј Дума, с.р. 
 

 Ако и во наредните 6 месеци по писмената опомена докторот 
на медицина не поднесе писмено барање и потребните докази за 
продолжување на лиценцата за работа, Комората времено му ја 
одзема лиценцата за работа. 

 
 
 
 Комората го впишува времето за кое е одземена лиценцата за 

работа во Регистарот на доктори на медицина.   
  
 Член 11 
 Докторот на медицина по навршување на 55-годишна возраст 

не поднесува барање за продолжување на лиценцата за работа се 
до исполнување на законските услови за одење во пензија. 

 
 
 Ако докторот на медицина и по исполнувањето на законските 

услови за одење во пензија продолжи да обавува здравствена деј-
ност во областа за која има лиценца за да ја обнови лиценцата за 
работа мора да ги исполни условите од член 8 на овој Правилник.  

 
 
 

  IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА   ЗА РАБОТА   
Член 12  

 На доктор на медицина кој не ја обновил лиценцата за работа за-
ради неисполнување на условите од член 153-е од Законот за здрав-
ствена заштита и на начин пропишан со овој правилник, може време-
но да  му се продолжи лиценцата за работа за наредните 6 месеци. 

 
 
 
 

На докторот на медицина временото му се продолжува лиценца-
та за работа под услов во овој период  да ги доисполни условите од 
член 153-е од Законот за здравствена заштита. (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04). 

 
 
 
 

Комората ја продолжува лиценцата за работа со внесување на 
првобитниот број и со дополните на ознака за продолжување.  

 
л  

 V . НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА  
Член 13  

Комората може да одземе лиценца за работа на доктор на ме-
дицина времено или трајно во случаите утврдени во член 153-s од 
Законот за здравствена заштита.  
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50. 
Врз основа на член 153-е став 3 од Законот за здравствена за-

штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/91, 
46/93, 55/95 и 10/04), и член 14 од Статутот на Лекарската комора 
на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Република 
Македонија, на седницата одржана на  30.03.2005 донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ОБЛИЦИТЕ И БОДОВИТЕ НА СТРУЧНОТО УСОВР-
ШУВАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБО-
ТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО  
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат: облиците на стручно усовр-
шување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите 
на стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа 
на здравствените работници со високо образование од областа на 
медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).  

 
Член 2 

Стручното усовршување на докторите на медицината е кон-
тинуирана постапка која продолжува по стекнувањето на лицен-
цата за работа.  

Преку континуираниот професионален развој докторите на 
медицина го унапредуваат сопственото знаење и вештини за ди-
јагностика и лекување. 

Член 3 
Стручното усовршување се заснова врз начела на континуи-

раната едукација: 
1. вклучување на сите доктори во континуирано учење;  
2. единственост на медицинската доктрина која ја имаат сите до-

ктори во јавните или приватните здравствени установи  на сите  нивоа;  
3. научна заснованост и современост во овој процес  за да се 

обезбеди  пренос на домашните и светските  достигнувања; 
4. подеднаков пристап во наставата за да се обезбеди еднаков 

наставен учинок и бодовната вредност за сите струки; 
5. слободен избор на формите за стручно усовршување во за-

висност од потребата на докторот на медицина така што бодовите 
за продолжување на лиценцата не можат да бидат собрани исклу-
чиво од еден вид на стручно усовршување; 

6. неопходност од учење за секоја нова дијагностичка или те-
рапевтска метода која докторот ја воведува во својата пракса и 

7. категоризација и вреднување на формите на стручното усо-
вршување со бодовен систем. 

 
II. ОБЛИЦИ НА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ 

 
Член 4 

Облиците на стручното усовршување на докторот на медици-
на се: учество во работата на конгреси, симпозиуми и други фор-
ми на стручни состаноци, курсеви за континуирана едукација, 
студиски престои, објавени трудови во стручни и научни часопи-
си и публикации, специјализации и субспецијализации, магисте-
риум и докторат од одредена специјалност, пријава за нуспојави  
на лекови и активност на ментор и едукатор.  

 
Член 5 

Стручното усовршување го спроведуваат здруженијата при 
Македонско лекарско друштво, Медицинскиот факултет и други 
стручни здруженија (во натамошниот текст: организатор). 

 
Член 6 

Облиците на стручно усовршување ги одобрува Комисијата 
за стручни прашања. 

Барање за одобрување и категоризација на облиците од член 
4 на овој правилник се поднесуваат најдоцна три месеци пред 
одржувањето на соодветниот облик на стручно усовршување.  

Врз основа на добиена одлука за признавање и категоризаци-
ја, организаторот на подготвителните материјали и на потврдите 
го означува начинот на бодовното вреднување на обликот на 
стручното усовршување утврден со овој Правилник.  

Со организаторот на облиците од член 4 на овој правилник Лекар-
ската комората склучува договор за меѓусебните права и обврски.  

Одлуката за склучување на договорот од став 4 од овој член 
ја донесува Извршниот одбор на Лекарската комора на Република 
Македонија. 

Член 7 
Во период од седум години докторот на медицина треба да се 

стекне со 140 бодови преку различни облици  на стручно усовр-
шување утврдени  со овој правилник.  

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНОТО 

УСОВРШУВАЊЕ 
 

Член 8 
Докторот  секои седум години треба да помине низ различни 

облици проверка на стручно усовршување заради обновување на 
лиценцата за работа.  

Стручноста на докторот во период од седум години се спро-
ведува со вреднување на стручното усовршување по пат на боду-
вање.  

Член 9 
За да се обезбеди континуитет на стручното усовршување во 

текот на важноста на лиценцата за работа, докторот секоја година 
обезбедува најмалку 20 бодови.  

Вреднувањето на бодовите за секој облик на  стручното усо-
вршување на докторот на медицина, се одредува според видот на 
стручно усовршување, на следниот начин:  

 
1. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ 
 

1.1.КОНГРЕСИ 
 

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
 

- конгрес во земјата активно учество 
пасивно учество 

до 15 бодови 
до 10 бодови 
 

- меѓународен конгрес активно учество 
пасивно учество 

до 20 бодови 
до 10 бодови 
 

Пасивното учество на конгресот се документира со потврда 
за присуство, а активното со потврда за присуство и објавениот 
апстракт на трудот.  

 
2. УЧЕСТВО НА КУРСЕВИ 
 

2.1.КУРСЕВИ ПРИЗНАТИ ОД 
КОМОРАТА 

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
 

- курс од прва категорија предавач 
слушател 

до 20 бодови 
до 15 бодови 
 

- останати курсеви предавач 
слушател 

до 15 бодови 
до 10 бодови 
 

Курсеви од прва категорија се оние во кои е вклучен печатен 
материјал со содржината на курсот и опфаќа проверка на знаење-
то по завршувањето на курсот.  

Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комиси-
јата за стручни прашања. По завршувањето на курсот се добива 
потврда на која е означена вредноста на курсот во бодови и која 
служи како документ за признавање на континуираната едукаци-
ја.  

 
2.2.МЕЃУНАРОДНИ 
КУРСЕВИ 

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
 

- курс од прва категорија предавач 
слушател 

до 30 бодови 
до 20 бодови 
 

- останати курсеви предавач 
слушател 

до 20 бодови 
до 15 бодови 
 

Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комиси-
јата за стручни прашања.  

 
3. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ (во траење од најмалку една 

недела): 
 
3.1.МЕЃУНАРОДНИ КУРСЕВИ 

 
ВРЕДНУВАЊЕ ВО 
БОДОВИ 
 

- студиски престои во земјата со 
ментор 

10 бодови неделно 
 

- студиски престои во странство 15 бодови неделно 
 

- посети од отворен тип на клиники 1,5 бод 
 

 
Студискиот престој се документира со потврда на управни-

кот на клиниката и менторот. Клиниките кои спроведуваат струч-
но усовршување од категоријата: посета од отворен тип на клини-
ката, треба за тоа да ја известат Комисијата за стручни прашања, 
која тоа ќе го објави во гласилото на комората.  

 
4. СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ       

 ВРЕДНУВАЊЕ ВО  
БОДОВИ 
 

 
- стручни состаноци на одделите на 
клиниките, во здравствените домови 
и другите здравствени установи 
 

 
предавач   2 бода 
слушател  1 бод 
 
 

- стручни состаноци на одделите на 
клиниките, во здравствените домови 
и другите здравствени установи со 
повикани предавачи од клиниките 

предавач  4 бодови 
слушател  3 бодови 
 
 
 

- стручни состаноци на клиниките 
 

предавач  3 бодови 
слушател 1,5 бод 

- стручни состаноци на здруженијата  
на МЛД 

предавач   6 бодови 
слушател  4 бодови 



Стр. 12 - Бр. 72 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 август 2005 
 

- стручни состаноци на стручно здру-
жение   

предавач   6 бодови 
слушател  4 бодови 
 

- годишен состанок на стручното 
здружение 
 

предавач   8 бодови 
слушател  4 бодови     

- годишен состанок на стручното 
здружение во странство 
 

предавач  15 бодови 
слушател 10 бодови 

- симпозиуми во земјата предавач до 10 бодови 
слушател до  6 бодови 
 

- симпозиум во земјата со меѓународ-
но учество 

предавач до 12 бодови 
слушател до  8 бодови 
 

- симпозиум во странство предавач до 15 бодови 
слушател до 10 бодови 
 

- стручни предавања на јавно-здрав-
ствени трибини 

предавач 2 бода 
 
 

7. ЗВАЊЕ 
  ВРЕДНУВАЊЕ  ВО БОДОВИ 

-  примариус      10 бодови 
Бодовите по основ на примариус се добиваат само еднаш во 

годината во која се полага испитот.  
8. НАУЧНИ СТЕПЕНИ 
       ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
- магистериум     30 бодови 
- докторат      60 бодови 
Бодовите по основ на научен степен се добиваат само еднаш 

во годината во која е стекнат научниот степен.  
9 . ПРИЈАВА НА НУС-ПОЈАВА НА ЛЕКОВИ 
             ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
- пријава на нус-појава на лекови    0,5 бод 
 
Бодовите врз основа на пријава на нус-појави на лекови се потвр-

дува со потврда од Центарот за нус-појави кој се доставува на Орга-
нот за стручно усовршување на Комората еднаш годишно.  

 
Присутноста на стручните состаноци се документира со пот-

пис на шефот на одделот, односно одговорното лице или управ-
никот на клиниката, претседателот на Комисијата за стручни пра-
шања на Комората, претседателот на стручното здружение или 
претседателот на МЛД и со печатот на органот, секцијата, здру-
жението или здравствените установи на посебен образец.  

1
 

0. МЕНТОР И ЕДУКАТОР  
             ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ 
                     15 бодови 
 
11. КУРСЕВИ НА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНА ЕДУ-

КАЦИЈА НА WEB СТРАНИЦА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕ-
НИЈА ПРЕТХОДНО АКРЕДИТИРАНИ ОД КОМОРАТА 

За одржување на стручни состаноци во други здравствени 
установи потребно е да се извести Комисијата за стручни праша-
ња на Комората.   

      ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ По основ на учество на стручни состаноци докторот на меди-
цина може да добие најмногу 24 бода за време на важноста на ли-
ценцата за работа. 

                  2 бода 
Бодовите врз основа на курсеви на WEB страница на стручни 

здруженија се потврдува со потврда од стручното здружение што 
го подготвува курсот, по претходна акредитација од Комората. 

 
5. ПУБЛИКАЦИИ      

5.1. НАУЧЕН И СТРУЧЕН ТРУД         ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ  
 ПРВ 

АВТОР 
ОСТАНАТИ 
АВТОРИ 

- објавен во списание кое се ци-
тира со �currentent cont� или 
�science citation index� 
 

15 бодови вкупно  
15 бодови 
 
 

- објавен во списание кое се ци-
тира �index medicus� или 
�excerpta medica� 
 

10 бодови вкупно  
10 бодови 
 

- објавен во неиндексирани часо-
писи 
 

8 бодови вкупно  
8 бодови 
 

- коавтори во апстракти или по-
стери на конгрес или слично, на 
кој не биле присутни  

 вкупно  
6 бодови 
 
 

- книги  до 40 бодови 
 

- уредник на книгата  до 30 бодови 
 

- поглавје во книгата  вкупно  
до 20 бодови;  
прв автор 10 
бодови; остана-
ти коавтори 10 
бодови  
 

- уредник на списание  10 бодови  
годишно 
 

Член 10 
Ако докторот на медицина од објективни причини не успее 

да собере доволен број бодови, поминува дополнителна обука по 
програма согласно член 153-ѓ на Законот за здравствена заштита 
и успешно ја завршува  дополнителната проверка на стручните 
знаења и способности пред испитна комисија на Комората.  

Член 11 
Докторот на медицина најмалку еднаш годишно до Комората  

поднесува докази за стручното усовршување, а сите докази за 
стручно усовршување докторот на медицина ги поднесува нај-
доцна 3 месеци пред истекот на рокот од 7 години од добивањето 
на лиценцата за работа  или продолжувањето на лиценцата за ра-
бота. Доказите за исполнување на условите (потврдите, фотоко-
пиите од објавените написи и друго) за продолжување на лицен-
цата за работа се во согласност со одредбите  на овој правилник.    

Член 12 
Ако докторот на медицина во текот на важноста на лиценца-

та за работа се стекнал со повеќе од 150 бода, во наредниот ли-
ценцен период му се признаваат 10 бода.  

Член 13 
Во центрите за континуирана медицинска едукација доктори-

те на медицина поминуваат дел од програмата за стручно усовр-
шување подготвена од Македонско лекарско друштво, а претход-
но акредитирана од Комората. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 14 
На докторите на медицина на кои важноста на лиценцата за ра-

бота им тече со денот на влегување во сила на Законот за здравствена 
заштита односно од 15.03.2004 година, за првиот лиценцен период 
им се признаваат 40 бодови добиени согласно облиците на стручно 
усов вање, согласно член 9 од овој правилник.  

Во секој поединечен случај Комисијата за стручни прашања 
го определува бројот на бодовите од книгата, т.е. уредувачкиот 
одбор на книгата.  ршу  

Член 15 6. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето  во�Службен весник на Републука Македонија�, а ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
              ВРЕДНУВАЊЕ  ВО БОДОВИ 
- специјалистички испит   60 бодови  - субспецијализациски испит  60 бодови   Претседател 
       Бр. 02-312/13                        на Лекарската комора 
Бодовите по основ на специјализација и субспецијализација 

се добиваат  само еднаш  во годината  во која се полага испитот. 
30 март 2005 година                             на Р. Македонија, 
          Скопје                      д-р Алексеј Дума, с.р. 
 ___________ 
  
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


