
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА НАЈАВА НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЛЕКАРИТЕ 

Линк за најава: 

Во менито на страната на Стоматолошка комора на Македонија www.skm.mk одите во мени: 

КОНТАКТ, каде се појавува подмени НАЈАВА 

Во полето БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА го впишувате вашиот ИД БРОЈ и тој број понатаму ќе Ви служи како 

КОРИСНИЧКО ИМЕ (user) 

Во полето ЛОЗИНКА, за прво најавување го впишувате вашиот ИД БРОЈ (идентично како кај 
корисничкотоиме) , кликате на НАЈАВА

и веднаш програмот ќе ви побара да ја СМЕНИТЕ ВАШАТА ЛОЗИНКА. Кликнете ОК. 

БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА (ИД на Лекар) 

БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА (ИД на Лекар)

Кликнете на најава 

Бројот на лиценца се внесува во формат 
од 7 (седум) цифри, БЕЗ ЗНАКОТ / (КРОЗ)
пример: 0001234

http://www.skm.mk/


Двапати ја впишувате новата лозинка, онака како тоа Вам ви одговара, и влегувате во програмот. 

Влегувате во Вашиот профил 

Кликнете на ОК 

Внесете ВАША ЛОЗИНКА 

Повторно Внесете ја ИСТАТА 

Кликнете на 

РЕСЕТИРАЈ 

ЛОЗИНКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 000000х ) 

Број ИД 

ИМЕ 

 ПРЕЗИМЕ 

+389 2 0000

Со притискање на копчето ИЗМЕНИ можете да 

пристапите кон ИЗМЕНА НА ВАШИ ПОДАТОЦИ, 

во доменот на АЖУРИРАЊЕ на истите и онака 

како тоа ЗАКОНСКИ Е ДОЗВОЛЕНО 

(за секоја измена на податоците  

секој член одговара лично.  
СКМ не превзема одговорност 

 за направени грешки во Вашето внесување). 

ПО НАЈАВУВАЊЕТО РЕФРЕШИРАЈТЕ ЈА 
СТРАНАТА НА ПРЕБАРУВАЧОТ 
(F5 на тастатурата или копчето на 
пребарувачот        )

popek
Highlight



НАПОМЕНА:  

ДОКОЛКУ ЈА ЗАБОРАВИТЕ ВНЕСЕНАТА ЛОЗИНКА ЗА НАЈАВА, ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ МОЖЕ ДА 

ЈА РЕСЕТИРАТЕ/ПОНИШТИТЕ И СТАВИТЕ НОВА ЛОЗИНКА. 

Во вториот дел НАСТАНИ, ќе ги видите сите 
стручни настани кои ги имате посетено и колку 

бодови имате од нив. 
Напомена: Настаните ќе бидат евидентирани само 

ако претходно имате доставено Сертификати  
во просториите на СКМ. 

Најава: Се работи и на софтверско решение за 
евидентирање на Меѓународни настани кои ги 
имате посетено во странство, за кои во комората 
се доделуваат бодови согласно правилникот. Засега 
тие ќе бидат евидентирани во Комората 
дополнително.

Во третиот дел ЧЛЕНАРИНА, ќе ги видите сите 
уплати кои ги имате направено за членарина на 

ГОДИШНО ниво. 
Напомена: Уплатите МОРА да бидат на ЛИЧНО 

ИМЕ на ЧЛЕНОТна СКМ/ДОКТОРОТ за да може 
правилно да бидат евидентирани. 

Најава: Се работи и на софтверско решение за 
евидентирање на уплати на месечно ниво, за оние 
институции кои тоа го вршат на тој начин. 




