
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 101/19, 

153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на 

Фармацевтската комора на Македонија  на седницата одржана на ден 11. 6. 2020 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 со високо 
образование од областа на фармацијата 

 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и 

одземање на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа 
на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти), како и формата и содржината на образецот 
на лиценцата за работа. 

Член 2 
Лиценца за работа се издадава, продолжува, обновува и одзема под услови пропишани во 

Законот за здравствената заштита и на начин утврден со овој правилник. 
 

Член 3 
Издадените, привремено продолжените, обновените, повторно стекнатите и одземените 

лиценци за работа се евидентираат во Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени 
лиценци за работа (во натамошниот текст: Регистар), што го води Фармацевтската комора на 
Македонија (во натамошниот текст: Комора). 
 
II.НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 
 

Член 4 
На фармацевт кој го завршил своето образование на високообразовните институции во 

Република Северна Македонија, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое 
се приложува:          
- диплома за завршено високо образование од областа на фармацијата, 
- уредно пополнета книшка за помината пробна работа и 
- уверение за положен стручен испит. 

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
Член 5 

На фармацевт со завршено високо образование, извршена пробна работа и положен 
стручен испит во странство, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое се 
приложува: 



- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата, 
- решение за призната помината пробна работа и 
- признат положен стручен испит. 

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
Член 6 

На фармацевт кој се стекнал со лиценца за работа во странство,  Комората му издава 
лиценца за работа на писмено барање кон кое покрај доказите од член 5 на овој правилник се 
приложува и препорака од Комората во која членувал и доказ за претходно работно искуство во 
фармацевтската дејност. 

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
Член 7 

На фармацевт - странски државјанин, Комората му издава лиценца за работа на писмено 
барање кон кое се приложува: 
- доказ за одобрен престој во Република Северна Македонија издаден од надлежен државен орган, 
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган, 
- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата, 
- решение за призната помината пробна работа и признат положен стручен испит, 
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, во 
согласност со планот и програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и 
способности на фармацевтите, и 
- доказ за познавање на македонскиот јазик (потврда од овластена образовна установа за успешно 
положен тест за знаење на јазикот). 

Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

Во лиценцата за работа на странски државјанин како време на важење на лиценцата за 
работа се наведува времето на важење на одобрението за престој во Република Северна 
Македонија и истата се продолжува со поднесување на доказ за продолжување на престојот 
издаден од надлежен орган. 

Седумгодишниот период на важење на лиценцата за работа од став 3 на овој член почнува 
од датумот на почеток на важност на првата лиценца. 

 
Член 8 

Лиценца за работа во одредена специјалност Комората издава на писмено барање кон кое 
освен доказите, наведени во членовите 4, 5, 6 или 7 на овој правилник, се приложува и доказ за 
положен специјалистички испит. 

Во лиценцата за работа се наведува гранката на специјализацијата. 
Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на 

нотар. 
      

III.НАЧИН НА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 
 

Член 9 



Привремено продолжената лиценца за работа, во случаи регулирани со Законот за 
здравствената заштита, го содржи истиот регистарски број и периодот за кој е продолжена. 
 
IV. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА  

 
Член 10 

Лиценцата за работа се обновува на писмено барање кое се поднесува најмногу шест, а 
најмалку три месеци пред истекот на датумот на важење на лиценцата. 

Кон барањето од став 1 на овој член фармацевтот приложува: 
- доказ дека во периодот на важење на лиценцата за работа се стекнал со  соодветен број на 
бодови во согласност со Правилникот за облиците на континуирано стручно усовршување, 
критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на 
облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа 
на фармацевтите, и 
- доказ дека најмалку 60 % од времето на важење на лиценцата за работа работел во 
фармацевтската дејност. 

Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во оригинал или копија заверена на нотар. 
Обновената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и новиот период на 

важење. 
 
V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 

 
Член 11 

По правосилноста на решението за привремено, односно трајно одземање на лиценцата за 
работа, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, оригиналниот примерок на 
издадената лиценца за работа се враќа во Комората и се огласува како неважечки документ во 
Службен весник на Република Северна Македонија на товар на Комората.  

За привремено или трајно одземената лиценца за работа се известуваат надлежните 
државни органи и установата во која е вработен фармацевтот. 
 
VI. НАЧИН НА ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 
 

Член 12 
 При повторно стекнување со лиценца за работа, во случaи регулирани со Законот за 
здравствената заштита, кон барањето се поднесува уверение за положен испит за дополнителна 
проверка на стручните знаења и способности. 
 Во случаите од став 1 на овој член се издава лиценца за работа со нов регистарски број и 
период на важење. 

Член 13 
Барањата за издавање, привремено продолжување, обновување и повторно стекнување со 

лиценца за работа со приложените докази се поднесуваат до Комората.  
Барањата од став 1 на овој член се разгледуваат од страна на Комисија за лиценци за 

работа (во натамошниот текст: Комисија) која изготвува стручно мислење за исполнување или 
неисполнување на условите за издавање, привремено продолжување, обновување, повторно 
стекнување, односно привремено или трајно одземање на лиценцата за работа.  
 
VII.ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 



 
Член 14 

Лиценцата за работа се издава на образец А4 формат, кој е составен дел на овој правилник 
и од горе-надолу го содржи следниот текст: горе во средина „Република Северна Македонија”, под 
него „Фармацевтска комора на Македонија“, па под него во средина „Лиценца за работа“, потоа под 
него стои место за внесување на податоците за „име, име на родител и презиме“, па следи текстот 
„здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата е стручно оспособен/а за 
самостојно вршење на фармацевтска дејност согласно прописите во Република Северна 
Македонија“. Под него во средина следи текстот: „Регистарски број“ со место за впишување на 
бројот на лиценцата, под него стои текстот „Лиценцата за работа важи од“ со место за внесување на 
датумот од кога почнува важноста на лиценцата и текстот “до“ со место за внесување на датумот на 
важење на лиценцата. Во долната десна страна следи текстот „Претседател на Комисија за 
лиценци за работа“ со место за потпис на претседателот на Комисијата за лиценци за работа, а во 
долната лева страна следува текстот Претседател на Фармацевтска комора на Македонија“ со 
место за потпис на претседателот.  Во средина долу, помеѓу двата потписи, стои „М.П.“ со место за 
сув жиг на Комората. 

Доколку се издава лиценца за одредена специјалност, областа на специјализацијата се 
пишува под личните податоци за фармацевтот.  

 
Член 15 

Лиценците се изготвуваат во еден оригинален примерок и се потпишуваат од претседателот 
на Комората и претседателот на Комисијата за лиценци за работа. 

По потпишувањето на лиценцата, овластените лица од стручната служба на Комората 
ставаат печат на Комората во форма на сув жиг во кружна форма, на кој е втиснат текстот 
„Фармацевтска Комора на Македонија” и отпечаток од Ескулаповиот знак – змија обвиткана околу 
стап. 

 
Член 16 

Во случај лиценцата за работа да се загуби, уништи или оштети, на барање на фармацевтот 
се издава друг примерок со назнака „дупликат“, a текстот „дупликат“ се пишува под текстот „лиценца 
за работа“. 

Кон барањето за издавање на лиценца за работа - дупликат се приложува потврда дека 
лиценцата за работа е огласена за неважечка во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, поради губење, уништување односно оштетување. 

Во случај на оштетување на лиценцата, кон барањето за издавање на лиценца за работа - 
дупликат се приложува и оштетената лиценца. 

Лиценцата за работа - дупликат го содржи истиот основен регистарски број и подброј, истиот 
временски период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на 
потпишувањето. 

По конечноста на решението, текстот на примерокот на оштетената лиценца за работа се 
прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е 
поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот. 

 
Член 17 

Кога на лиценцата за работа е констатирана грешка, на барање на фармацевтот се издава 
нов примерок од лиценцата за работа.   



Згрешениот примерок се приложува кон барањето за издавање на нов примерок од 
лиценцата за работа. 

Згрешената лиценца за работа се огласува за неважечка во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, поради грешка, при што трошоците за огласувањето паѓаат на товар на 
Комората. 

Новиот примерок на лиценцата за работа го содржи истиот основен регистарски број освен 
кога е згрешен регистарскиот број, различен подброј, истиот временски период на важење и се 
потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето. 

По конечноста на решението, текстот на примерокот на згрешената лиценца за работа се 
прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е 
поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот. 

 
Член 18 

Во случај на промени во личните податоци на фармацевтот, на барање на фармацевтот се 
издава нов примерок од лиценцата за работа. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат издадената лиценца за работа и 
доказот за промената на личните податоци на фармацевтот. 

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува и потврда за објава во Службен весник 
на Република Северна Македонија дека лиценцата е огласена за неважечка поради промена на 
личните податоци на фармацевтот. 

Во новиот примерок на лиценцата за работа се внесуваат променетите лични податоци на 
фармацевтот, истиот основен регистарски број, различен подброј, преостанатиот временски период 
на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето. 

По конечноста на решението, текстот на примерокот на неважечката  лиценцата за работа 
се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е 
поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот. 
 
VIII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 19 
Постапките за издавање, продолжување, обновување односно одземање на лиценца за 

работа започнати пред влегување во сила на овој правилник ќе се довршат според Правилникот 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 со високо 
образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.4/07 и 
26/11). 

Лиценците за работа издадени во согласност со образецот утврден во правилникот од став 1 
на овој член важат до истекот на времето наведено во образецот.  

 
Член 20 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот 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 со високо 
образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.4/07 и 
26/11). 

 
Член 21 



Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за 
здравство. 
 
Бр.02-256/6 

11. 6. 2020 година                           Фармацевтска комора на Македонија 

         претседател на Собранието на Комората 

__________________________________ 

 дипл. фармaцевт Имер Имери 

 

Република Севрна Македонија 

 

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

 

Л И Ц Е Н Ц А   З А   Р А Б О Т А 

 

________________________________________________________________ 

(име, име на родител и презиме) 

 

___________________________________________ 

(област на специјализација) 

здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата е стручно оспособен/а за 
самостојно вршење на фармацевтска дејност согласно прописите во  

Република Северна Македонија 
 

 

Регистарски број  ________________ 

 

Лиценцата за работа важи од  ______________   до _______________ 

  

 



Претседател на Фармацевтската комора на             Претседател на Комисија за лиценци за 

работа, 

Македонија,  

 

__________________   (М.П.)   ____________________ 

 

 

 


