
Врз основа на член 261, став 4, од Законот за здравствена 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 формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и 

одземени лиценци за работа на здравствените работници со високо образование од областа на 

фармацијата 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот 

на издадени, обновени, продолжени  и одземени лиценци за работа на здравствени работници со 

високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти). 

Член 2 

Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа (во 

натамошниот текст: регистар) претставува посебна матична евиденција на фармацевтите со 

лиценца за работа. 

Регистарот го води Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора). 

 

II. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ 

Член 3 

Регистарот се води рачно во посебна книга во правоаголна форма со димензии 40 х 30 

сантиметри, на која на насловната страница во горниот лев агол стои: „Фармацевтска комора на 

Македонија“, a во средината стои: „Регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени 

лиценци за работа“. 

Пред почетокот на водењето на регистарот страниците се нумерираат и се забележува 

вкупниот број на страници. 

Нумерираната страница од став 2 на овој член се заверува со  печат на Комората и со 

потпис на лицето овластено за водење на регистарот. 

Редниот број од регистарот претставува основен регистарски број на лиценцата за работа. 



Регистарот може да се води и во електронска форма во изготвен апликативен програм како 

составен дел на регистарот на фармацевти.  

 

III.СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

Член 4 

 Регистарот ги содржи следните податоци за фармацевтот и за лиценцата: 

- име, име на родителот и презиме,  

- датум и место на раѓање, 

- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 

- основен регистарски број и подброј и период на важност на издадената лиценца за работа, 

- основен регистарски број и подброј и период на важност на привремено продолжената 

лиценца за работа, 

- основен регистарски број и подброј и период на важност на обновената лиценца  за работа, 

- основен регистарски број и подброј и период за кој е привремено одземена лиценцатa за 

работа, 

-           основен регистарски број и подброј и датум на трајно одземената лиценца за работа, 

- забелешка (се внесуваат други податоци во врска со лиценцата за работа). 

 

IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 

Член 5 

Податоците од член 4 на овој правилник во регистарот ги внесуваат овластени лица од 

стручната служба на Комората. 

Запишувањето на податоците во регистарот се врши по службена должност. 

Член 6 

Исправката при погрешно запишување на податоците во регистарот се врши така што со 

црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија за да остане читлив 

првобитно напишаниот текст и над неа се запишува точниот текст. 

   

Член 7 

Комората обезбедува заштита од неовластен пристап, менување и губење на податоците во 

регистарот според прописите за заштита на личните податоци. 



V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата, содржината и начинот на водење на регистар на издадени, продолжени, обновени и 

одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на 

фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06). 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство. 

Бр.02-256/5 

11. 6. 2020 година 

 

Фармацевтска комора на Македонија 

претседател на Собранието на Комората 

дипл. фармацевт Имер Имери 

 


