
Врз основа на член 120 став (2) од Законот за здрав-
ствената заштита  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 43/12, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 101/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16) и член 21 став (1) алинеја 21 и 
член 81 став (1) алинеја 11 од Статутот на Стомато-
лошката комора на Македонија, на седницата на Соб-
ранието на Стоматолошката комора на Македонија од-
ржана на 28.3.2017 година донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА ОБ-
РАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО ШТО 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНАТА РАБОТА НА 
ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат поблиските крите-
риуми во однос на образованието и работното искуство 
што треба да ги исполнуваат едукаторите за спроведу-
вање на пробнатата работа на здравстените работници 
со високо образование од областа на стоматологијата.  

 
II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС НА  

ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО 
 

Член 2 
(1) Едукатор е доктор на стоматологија, односно 

доктор на стоматологија од соодветната гранка на спе-
цијализација со лиценца за работа, под чиј надзор се 
спроведува планот и програмата на пробната работа на 
докторите на стоматологија.  

(2) Едукаторот под чиј надзор се спроведува проб-
ната работа на докторите на стоматологија треба да ги 
исполнува следните критериуми:  

- да има завршено стоматолошки факултет, 
- да поседува соодветна лиценца за работа,  
- да има заснован работен однос во соодветна 

здравствена установа на неопределено  работно време, 
- да поседува сертификати за континуирана стома-

толошка едукација во согласност со Правилникот за 
облиците на континуирано стручно усовршување, кри-
териумите за распоредување на облиците, критериуми-
те за избор на спроведувачите на облиците и бодовите 
на континуирано стручно усовршување за обновување 
на лиценцата за работа  на здравствените работници со 
високо образование од областа на стоматологијата. 

 
Член 3 

(1) Стоматолошката комора на Македонија (во на-
тамошниот текст: Комора), донесува одлука во која се 
наведуваат докторите на стоматологија кои се опреде-
лени за едукатори и делот од планот и програмата во 
кои што ќе ја спроведуваат пробната работа. 

(2) Докторите на стоматологија се определуваат за 
едукатори за период од три години, врз основа на прет-
ходно објавен повик на веб - страницата на Комората и 
во гласилото на Комората. 

(3) Одлуката од став (1) на овој член се објавува на 
веб – страницата на Комората, а определените едукато-
ри писмено се известуваат за изборот како и за делот 
од планот и програмата за пробна работа во кој ќе го 
вршат едуцирањето.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 4 

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

треба да ги исполнуваат здравствените установи и 
здравствените работници под чиј надзор се спроведува 
приправничкиот стаж на здравствените работници со 
високо образование од областа на стоматологијата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 13/06).  

 
Член 5 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
носта од министерот за здравство. 

(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на 
Комората и на интернет страницата на Комората. 

 
 Стоматолошка комора 
 на Македонија 
 Претседател, 

 проф. д-р Владимир Поповски, с.р. 
 Собрание на Стомалошка комора 

 на Македонија, 
 Претседател, 
 д-р Круме Чесноски, с.р. 

__________ 
 
 


