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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 151 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 43/12), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЗНАВАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ И
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ ЗАВРШЕНИ ВО СТРАНСТВО, КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРИЗНАЕНИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ЗАВРШЕНИ ВО СТРАНСТВО
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на признавањето и потребната документација
за признавање на специјализациите и супспецијализациите завршени во странство, како и
начинот на водењето на евиденцијата на признаените специјализации и суспецијализации
завршени во странство.
Член 2
Признавањето на специјализаците и супспецијализациите завршени во странство се
врши врз основа на барање за признавање на специјализација, односно супспецијализација
завршена во странство поднесено од здравствен работник кој специјализацијата, односно
супспецијализацијата ја завршил во странство.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец кој е даден во Прилог бр. 1 и е
составен дел на овој правилник.
Барањето за признавање на специјализација, односно супспецијализација завршена во
странство содржи:
- име и презиме на подносителот на барањето, датум на раѓање и единствен матичен
број на граѓанинот, место и држава на раѓање, државјанство, националност, пол, адреса на
живеење, град и држава, е-пошта и телефон за контакт;
- назив на високообразовната установа, адреса на високообразовната установа, град,
држава и веб адреса на високообразовната установа;
- вид на специјализацијата/супспецијализацијата;
- стекнат степен, титула, назив, звање;
- траење на специјализацијата/супспецијализацијата според студиска програма (број на
години);
- датум на запишување на специјализацијата/супспецијализацијата;
- датум на завршување на специјализацијата/супспецијализацијата;
- датум на издавање на квалификацијата;
- дали високообразовната квалификација е стекната на еден од 500 универзитети
рангирани на последната објавена листа од следните институции:
Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and
Report и Times Higher Education Supplement - World University Ranking;
- податоци за претходното образование (назив на високообразовната установа, град и
држава, назив на стекнатата квалификација, година на запишување и година на
завршување);
- целта заради која се бара признавањето на специјализацијата/ супспецијализацијата;
- изјава;
- место и датум на поднесување на барањето;
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- потпис на подносителот на барањето и
- напомена.
Член 3
Кон писменото барање за признавање на специјализација завршена во странство од
член 2 од овој правилник, се приложува следната документација:
- диплома за завршен медицински, стоматолошки, односно фармацевтски факултет во
оригинал или копија заверена од нотар;
- диплома за завршен медицински, стоматолошки, фармацевтски факултет преведена на
македонски јазик во оригинал или копија заверена од нотар (доколку високообразовната
квалификација е стекната во странство);
- нострифицирана диплома за високообразовната квалификација стекната во странство,
во оргинал или копија заверена од нотар;
- диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина, стоматологија
или фармација, во оригинал и заверена со апостил печат или друга соодветна заверка
согласно позитивните прописи;
- диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина,
стоматологија, фармација, во копија заверена од нотар;
- диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина,
стоматологија, фармација преведена на македонски јазик во оргинал заверен од нотар;
- стажантска книшка од високообразовната установа во која е завршена
специјализацијата, во оригинал и нејзин превод на македонски јазик заверена од нотар;
- план и програма за времето на траење на специјализацијата и деловите на стажот на
специјализацијата (турнуси);
- потврда издадена од високообразовната установа, за валидност на
дипломата/уверението за завршена специјализација во областите медицина,
стоматологија, фармација, издадена од високообразовната установа;
- потврда за акредитација и овластување на високообразовната установа која ја издала
високообразовната квалификација издадена од органи надлежни за акредитација и
овластување во држава во која е добиена специјализацијата;
- копија од лична карта за државјани на Република Македонија или копија од пасош за
странски државјани, заверени од нотар;
- потврда за познавање на македонскиот јазик, само за странски државјани и
- други документи за кои Комисијата оцени дека се потребни, а кои се во врска со
признавањето на странската специјализација.
Член 4
За признавање на супспецијализација завршена во странство, покрај документација од
член 3 од овој правилник, се поднесува и следната документација:
- диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,
стоматологија, фармација, во оригинал заверена со апостил печат или друга соодветна
заверка согласно позитивните прописи;
- диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,
стоматологија, фармација во копија, заверена од нотар;
- диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,
стоматологија, фармација преведена на македонски јазик и копија заверена од нотар;
- решение за признавање на специјализацијата, доколку специјализацијата е завршена
во странство и
- други документи за кои Комисијата оцени дека се потребни, а кои се во врска со
признавањето на странската супспецијализација.
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Член 5
Кога подносителот на барањето за признавање на специјализација, односно
супспецијализација има завршено специјализација, односно супспецијализација во
странство која не е опфатена со Правилникот за специјализациите и супспецијализациите
на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование, по
барањето постапува Комисија од областа која е најблиску до таа специјализација, односно
супспецијализација.
Член 6
Во постапката за признавање на специјализацијата, односно супспецијализацијата
завршена во странство, Комисијата врши споредување на специјализацијата, односно
супспецијализацијата, планот и програмата на специјализацијата, односно
супспецијализацијата, условите за запишување на специјализацијата, односно
супспецијализацијата и правата кои специјализацијата, односно супспецијализацијата ги
дава во земјата каде е издадена со соодветните специјализации, односно
супспецијализации во Република Македонија.
Член 7
Комисијата до министерот за здравство доставува предлог на одлука за признавање,
односно непризнавање на специјализацијата, односно супспецијализацијата.
Член 8
Ако обемот, видот и должината на специјализацијата, односно супспецијализацијата
чие признавање се бара не се доволни за признавање на специјализацијата, односно
супспецијализацијата, Комисијата го упатува подносителот на барањето да ги заврши
соодветните турнуси и да ги положи соодветните колоквиуми.
Член 9
Признавањето на специјализација, односно супспецијализација завршена во
високообразовните установи во земјите членки на Европската унија, или во Швајцарија,
Норвешка, Канада, Јапонија, Израел или САД и на високообразовна установа во странство
која е рангирана во првите 500 високообразовни установи според последната листа
објавена од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, се
врши без примена на одредбата од член 6 од овој правилник.
Специјализацијата, односно супспецијализацијата од став 1 на овој член се признава на
странски државјанин само доколку тој поседува лиценца за работа во земјите од став 1 на
овој член.
Член 10
Признаените специјализации и супспецијализации завршени во странство се
запишуваат во Книга за евиденција која е дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој
правилник.
Член 11
Книгата за евиденција ги содржи следните податоци:
- реден број;
- име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство;
- датум и број на барањето поднесено до Министерството за здравство;
- назив на високообразовната установа и држава во која
специјализацијата/супспецијализацијата;

е

завршена
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- стекнат назив со специјализацијата/супспецијализацијата;
- број, датум и место на издавањето на документот за завршена
специјализација/супспецијализација;
- областа на специјализацијата на Комисијата;
- име и презиме на членовите на Комисијата;
- датум, број и одлука од решението на министерот за здравство за признавање,
односно не признавање на странската високообразовна квалификација.
Член 12
Уписот во Книгата за евиденција се врши врз основа на податоците содржани во
барањето од член 2 од овој правилник, по донесувањето на решението за признавање на
специјализација, односно супспецијализација.
Уписот на податоците во Книгата за евиденција се врши со темно сино мастило.
Член 13
Податоците во Книгата за евиденција се запишуваат од страна на овластено лице.
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 07-4698/3
18 јули 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
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