
ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 
 

1. Издавање на лиценца за работа 2.800,00 

2. Продолжување на лиценца за работа 2.600,00 

3. Обновување на лиценца за работа 3.200,00 

4. Замена на лиценца (оштетена, изгубена, промена на лични податоци 
или замена на општа со специјалистичка лиценца) 600,00 

5. Издавање потврда 600,00 
6. Полагање на стручен испит: 

 
- За доктори кои дипломирале во земјата 

 
- За доктори кои дипломирале во странство (нострификација на 

стручен испит) 
 

        Кандидатот кој не го положил првиот (писмениот дел) од испитот 
се смета дека не го положил целиот испит и при пријавување на испитот 
по втор, односно трет пат го плаќа износот на надоместот како за 
пријавување на испит по прв пат. 
       Кандидатот кој не го положил вториот (практичен) дел од 
стручниот испит, за повторно полагање на истиот плаќа 30% од износот 
на надоместот за целиот испит. 
        По повторното извршување на пробната работа, кандидатот ќе биде 
задолжен да ја плати цената за полагање на стручниот испит од точка 6 
од Ценовникот, зголемена за 30% во однос на цената што ја платил при 
полагање на стручниот испит пред повторно извршување на пробната 
работа. 
       Зголемената цена за полагање на стручниот испит за 30% 
кандидатот се определува и кандидатот ја плаќа по секое повторно 
извршување на пробната работа. 

 
30.000,00 

 
50.000,00 

 
 
 

30.000,00 
 
 

 
 
 9.000,00 

7.  Испит за проверка на стручните знаења и способности  
 
- на доктори на кои им е одземена лиценцата за работа          
- за доктори кои го имаат потребниот стаж, а немаат бодови од 
континуирана едукација         
- за доктори кои немаат стаж, а имаат бодови од континуирана 
едукација         

 
 

36.000,00 
 

25.000,00 
 

10.500,00 

8. Годишна членарина 1.200,00 

За периодот од 2015 до 2018 година членарината за невработените доктори на стоматологија изнесува 
500,00 денари.  

Почнувајќи од 2019 година, докторите кои 3 и повеќе месеци во тековната година не биле во 
работен однос (во Агенција за вработување се пријавени како невработени), плаќаат годишна 
членарина од 500,00 денари.  

Податоци за уплата: 
Примач: Стоматолошка комора на Македонија 
Трансакциска сметка бр. 300-000000477-179 
Банка на примачот: Комерцијална банка АД Скопје 
Шифра: 262 

 
 


