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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Професијата медицинска сестра не е конкретно утврдена како професија. Обуката на 
медицинските сестри е сложена и може да се одвива по неколку различни патишта: 
општа програма во средно образование со траење од две години; програма за високо 
образование со траење од три години (ниво на диплома) која завршува со 180 ЕКТС 
поени; или специјалистичко средно стручно училиште со времетраење на програмата 
од четири години. По завршувањето на обуката постои обврска да се реализира и 
одреден стаж (кој може да биде 6 или 10 месеци, зависно од програмата која била 
завршена) по што следи устен државен испит (теоретски и практичен) кој го 
организира испитна комисија, по што и се добива уверение за положен стручен испит. 

Специјализации за медицински сестри во моментов постојат во: патронажа, ментално 
здравје, интензивна нега, акушерство, работа со инструменти, геријатрија, пренатална 
и примарна медицина. Постојат категории на „медицинска сестра“ и „медицинска 
сестра – техничар“

Професијата акушерка, исто така, не е потенцирана како посебна професија во 
Законот за здравствена заштита. Пред 1996 година обуката за акушерки се одвиваше 
на ниво на средно образование, а оттогаш имаме тригодишна факултетска програма 
за која се стекнува диплома. Акушерката мора да реализира и стаж од 10 месеци по 
што следи устен државен испит кој го организира испитна комисија, по што и се 
добива уверение за положен стручен испит.

Поради бројни прашања кои е потребно да се решат за професиите медицинска 
сестра и акушерки, а имајќи ја во предвид важноста на нивната улога во 
здравствениот систем, Министерството за здравство изготви предлог на закон за 
медицинските сестри и акушерките.

Изготвениот предлог на закон беше доставен до релевантните здруженија и во истиот 
се интегрирани нивните прифатливи предлози за подобрување на предлог законскиот 
текст. 

Започната е комуникација со образовните установи заради усогласување на 
курикулумите на медицински сестри и акушерки од Р.М. со курикулумите од ЕУ чиј рок 
на завршување епоследен квартал на 2015 година. Оваа активност ќе се одвива со 
забрзана динамика по донесување на законот за медицински сестри и акушерки.

Паралелно со изготвување на предлог законот се изработува и анализа во сите ЈЗУ-а 
низ целата територија, со цел да се одреди бројот на медицински сестри и акушерки и 
нивниот степен на образование.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основна цел на предлог законот е регулирање на бројни прашања за кои долго време 
постоеше потреба да се решат за професиите медицинска сестра и акушерки, а имајќи 
ја во предвид важноста на нивната улога во здравствениот систем, а 
особенодефинирање на конечниот модел на образование и можностите за 
континуирана стручна едукација, содржината, начинот и условите за вршење на 
сестринската и акушерската нега, должностите на сестрите и акушерките и 
прекршочните одредби за неправилно извршување на нивната дејност.



III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со предлог законот за медицинските сестри и акушерките се повлекува обврска за 
обезбедување средства за негово спроведување од Буџетот на Република 
Македонија. 

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА 
ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕУ

Во однос на користењето на европските стандарди и принципи, имајќи ја во вид и 
Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – Поглавје 2, 
Слобода на движење на лица и Поглавјето 28, дел јавно здравје, предвидените 
законски решенија се во согласност со Директивата за професионално признавање на 
квалификациите:

1. Директивата 2005/36/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 7 септември 
2005 година за признавање на професионалните квалификации со која се утврдуваат 
правилата за пристапот до или извршување на регулирана професија со поседување 
на одредени професионални квалификации .



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за медицинските сестри и акушерките

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите на вршење на здравствената дејност која ја 
изведуваат медицинските сестри и акушерките, условите и постапката за 
стекнувањето на квалификации за вршење на професиите медицинска сестра и 
акушерка, континуираното стручно усовршување на медицинските сестри и акушерки 
заради следење и примена на новите сознанија во медицинатаод областа на 
вршењето на здравствената и акушерската нега и унапредување на знаењето и 
практичните вештини на медицинските сестри и акушерките.

Член 2
(1) Медицинските сестри и акушерките се здравствени работници. Нивната дејност e 
од јавен интерес на Република Македонија бидејќи е составен дел на здравствената 
дејност и се врши под услови и на начин уреден со овој и со друг закон.
(2) На прашањата што не се уредени со овој закон се применуваат прописите од 
областа на здравствената заштита, ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 3
(1) Одредбите од овој закон се однесуваат на медицинските сестри и акушерките кои 
согласно прописите од областа на здравствената заштита извршуваат здравствена 
дејност во здравствени установи на сите нивоа на здравствената заштита, во 
установите кои вршат дејност на социјална заштита и/или во други установи  во кои 
медицинските сестри и акушерките даваат здравствена, односно акушерска нега.
(2) Одредбите од овој закон се однесуваат и на медицинските сестри кои учествуваат 
во образованието на медицинските сестри во наставните предмети кои се однесуваат 
на здравствената нега (во натамошниот текст: медицински сестри предавачи) и на 
акушерките кои учествуваат во образованието на акушерките во наставните предмети 
кои се однесуваат на акушерската нега (во натамошниот текст: акушерки предавачи).

Член 4
(1) Здравствената нега и грижата за пациентите како дејност која го третира 
поединецот, семејството и неговото опкружување во услови на здравје и болест, со 
цел да се постигне што е можно повисок степен на здравје и за да им се овозможи на 
пациентите независност при извршувањето на основните животни функции, 
унапредување на нивното здравје, негување на болните и учествување во процесот на 
лекување, рехабилитација и палијативна нега ја споведува медицинската сестра со 
општ профил и медицинската сестра со специјалистички профил.
(2) Медицинската сестра со општ профил и медицинската сестра со специјалистички 
профил се здравствени работници кои спроведуваат здравствена нега и грижа за 
пациентите како здравствени услуги во спроведувањето на определена здравствена 
дејност на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.
(3) Медицинска сестра со општ профил е здравствен работник кој врши здравствена 
дејност и дава здравствена нега на примарно, секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита и таа може да биде дипломирана медицинска сестра, односно 
дипломиран медицински техничар и медицинска сестра.
(4) Со успешно завршување на студиската програма од прв циклус на студии со која се 
стекнува образование и квалификации од VIБ ниво за вршење на здравствена дејност 
на медицинска сестра, лицето се стекнува со звање „дипломирана медицинска сестра" 
односно „дипломиран медицински техничар".



(5) Со звањето „медицинска сестра“ се стекнуваат лицата кои се стекнале со IV ниво 
на образование и квалификации за вршење на здравствена дејност на медицинска 
сестра со општ профил. 
(6) Медицинска сестра со специјалистички профил е здравствен работник кој врши 
здравствена дејност и дава здравствена нега во потесна област на здравствената 
дејност, односно специјалност на определено ниво на здравствената дејност на 
примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.
(7) Со успешно завршување на студиската програма од втор циклус на студии со која 
се стекнува образование и квалификации од VIIБ ниво за вршење на здравствена 
дејност на медицинска сестра со специјалистички профил, лицето се стекнува со 
звање „специјалист по сестринство".
(8) Квалификации од VIII ниво и стекнување на звање доктор по сестринство, за 
вршење на здравствена нега може да се стекнат со успешно завршување на 
студиската програма од трет циклус на студии на странска високообразовна установа 
чии студиски програми и квалификации ги исполнуваат барањата на европските 
директиви за регулираните професии и се признаваат во Република Македонија. 

Член 5
(1) Акушерската нега како третман на жените во текот на бременоста, породувањето и 
периодот по породувањето, како и на новороденчето и доенчето со цел за зачувување 
или постигнување нивно најдобро здравје, како и работа во определени области на 
гинекологијата и планирањето на семејството ја спроведуваат акушерки.
(2) Акушерките се здравствени работници кои спроведуваат акушерска нега како 
здравствена услуга на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита и тие можат да бидат дипломирана акушерка, односно дипломиран акушерски 
техничари и специјалист по акушерство.
(3) Со успешно завршување на студиската програма од прв циклус на студии со која се 
стекнува образование и квалификации од VIБ ниво за вршење на здравствена дејност 
на акушерка, лицето се стекнува со звање „дипломирана акушерка" односно 
„дипломиран акушерски техничар"
(4)Со успешно завршување на студиската програма од втор циклус на студии со кои се 
стекнува образование и квалификации од VIIБ ниво за вршење на здравствена дејност 
на акушерка, лицето се стекнува со звање „специјалист по акушерство".
(5) Квалификации од VIII ниво и стекнување на звање доктор по акушерство за 
вршење на акушерска нега може да се стекнат со успешно завршување на студиската 
програма од трет циклус на студии на странска високообразовна установа чии 
студиски програми и квалификации ги исполнуваат барањата на европските директиви 
за регулираните професии и се признаваат во Република Македонија. 

Член 6
 (1) Медицинските сестри со стекнати квалификации од IV ниво на Националната 
рамка на квалификации, кои до влегувањето во сила на овој закон навршиле најмалку 
15 годишно непрекинато работно искуство во кое било ниво на здравствена заштита 
можат да се стекнат со квалификации од VIБ ниво на Националната рамка стекната на 
неформален начин врз основа на посебно утврдена постапка и критериуми 
спроведена од високообразовна установа која спроведува акредитирани студиски 
програми за стручни студии за медицински сестри и акушерки, од прв и втор циклус на 
студии, со чие завршување се стекнуваат квалификации од VIБ односно VIIБ ниво 
согласно Националната рамка на квалификации.
(2) Високообразовната установа од став (1) на овој член ги споредува (оценува и 
вреднува) и ги признава постоечките искуства, знаења и вештини на медицинската 
сестра од став (1) на овој член стекнати на неформален начин, надвор од формалното 
образование, преку неформалното и информалното учење во однос на компетенциите 
утврдени со овој закон. За таа цел формира стручни комисии, составени од три члена 
и тоа претставник на високообразовната установа од став (1) на овој член, на 
Министерството за здравство и на здравствената установа во која медицинската 
сестра е вработена.



(3) Медицинската сестра од став (1) на овој член поднесува пријава до  
високообразовната установа од став (1) на овој член кон која приложува докази за 
компетентност (работна историја, сертификати од поминати обуки, листа на вештини 
кои ги поседува, листа на работни задачи кои ги реализирал, потврди за членство во 
професионални организации и сл.).
(4) Стручната комисија од став (2) на овој член (во натамошниот текст: комисијата) 
спроведува евалуација со вреднување на приложените докази за компетентности/или 
со спроведување на интервју со медицинската сестра. 
(5) Комисијата може да донесе позитивна одлука за признавање на компетенциите на 
медицинската сестра врз основа на приложените докази за компетентност и/или 
спроведеното интервју или може да ја упати медицинската сестра на потврдување на 
теориските знаења и/или на практичните вештини (дообука за стекнување со знаењата 
и вештините кои недостасуваат или целосна обука), кои се од важност за 
квалификациите од VIБ ниво на Националната рамка, доколку после разгледувањето 
на приложените докази за компетентност на медицинската сестра и/или извршеното 
интервју утврди дека е потребно потврдување на способностите.
(6) При постапката на евалуација, предмет на оценување за стекнување на 
квалификацијата се теориските знаења и практичните вештини и тоа теоретски 
знаења 40 поени и практични вештини 60 поени.
(7) При евалуација на практичните знаења и вештини се оценува и работното искуство 
со одреден број на поени. Бројот на години на работно искуство може да се оцени со 
најмногу 25 поени. Минимален услов за пријавување е непрекинато работно искуство 
од 15 години во кое било ниво на здравствена заштита.
(8) Кога високообразовната установа од став (1) на овој член ќе донесе позитивна 
одлука за признавање на компетенциите на медицинската сестра стекнати на 
неформален начин издава сертификат за признавање на професионалните 
квалификации кој е со иста важност како и сертификатот издаден после завршување 
на соодветно формално образование.
(9) Спроведувањето на евалуацијата и потврдувањето на теоретското знаење и/или 
практичните вештини стекнати на неформален начин ги утврдува  високообразовната 
установа од став (1) на овој член со согласност на министерот за здравство. 
(10) Квалификациите од VIБ ниво на Националната рамка за квалификации, стекнати 
според став (1) од овој член не овозможуваат проодност за стекнување на 
квалификации за VIIБ ниво на Националната рамка за квалификации.

II. УСЛОВИ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА  ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 
СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ

Член 7
(1) Здравствената нега и грижата за пациентите која ја спроведуваат медицинските 
сестри и акушерската нега која ја спроведуваат акушерките се здравствени дејности 
од јавен интерес и истата ја спроведуваат во согласност со компетенциите стекнати со 
образованието. 
(2) Здравствената нега и грижата за пациентите која ја спроведуваат медицинските 
сестри и акушерската нега која ја спроведуваат акушерки  вклучува примена на 
специфични знаења, способности и вештини засновани на научни докази од научното 
поле на сестринството, акушерството, природните, медицинските и општествените 
науки.
(3) Медицинската сестра и акушерката во вршењето на здравствената дејност се 
должни да го применуваат своето најдобро стручното знаење, почитувајќи ги начелото 
на правото на заштита на здравјето на пациентите и етичките и стручните начела кои 
се во функција на заштита на здравјето на населението и на секој поединец. 
(4) Медицинската сестра и акушерката се должни да ги чуваат сите податоци за 
здравствената состојба на пациентот како деловна тајна.
(5) Поради своите, етички, верски и морални убедувања, медицинската сестра 
односно акушерката има право да се повика на својата совест и да одбие 
спроведување на здравствена нега, односно акушерска нега ако тоа не е спротивно со 



меѓународниот кодекс на професионална етика за медицинските сестри, односно на 
акушерките и со тоа не предизвикува трајни последици по здравјето или не го 
загрозува животот на пациентот. За својата одлука мора навремено да го извести 
пациентот и одговорното или надлежното лице.

Член 8
(1) Здравствената нега во областа на интензивната нега и во областа на анестезијата 
ја спроведуваат медицинските сестри кои имаат стекнати компетенции со обучување 
или медицинските сестри кои имаат завршен посебен модул за стекнување на 
квалификации за медицинска сестра-анестетичарка и медицинска сестра за 
интензивна нега во рамки на студиската програма за медицински сестри.
(2) Високообразовните установи кои изведуваат студиски програми за стекнување на 
квалификации за вршење на здравствената дејност на медицинска сестра, 
организираат посебни модули за стекнување на квалификации за медицинска сестра-
анестетичарка и медицинска сестра за интензивна нега.

Член 9
(1) Акушерката дава неопходна поддршка, нега и совети на жената за време на 
бременоста, породувањето и постпарталниот период, го изведува породувањето и 
дава нега на новороденчето и доенчето.
(2) Акушерската нега особено опфаќа спроведување на превентивни мерки, 
промовирање на нормалното спонтано породување, препознавање на компликациите 
кај мајката и новороденчето и спроведување на соодветна акушерска нега .
(3) Акушерката учествува во здравственото советување на жената, на семејството и 
на општеството со спроведување напретконцепциска и антенаталната едукација и 
подготовка за родителство и промовирање на сите аспекти од сексуалното и 
репродуктивното здравје на жената и негата на новороденчето.

III. ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ

Член 10
(1) Високото стручно образование на медицинските сестри со општ профил се состои 
од теоретски и практичен дел. Вкупното образование трае најмалку три години или 
опфаќа 4600 часа теоретска настава и практична обука, при што периодот на 
теоретската настава претставува најмалку една третина, а периодот на практичната 
обука претставува најмалку една половина од минималното траење на образованието. 
(2) Теоретската настава го претставува оној дел од високото стручно образование што 
медицинските сестри го стекнуваат преку наставата  која ја спроведуваат и на која ги 
пренесуваат своите професионални познавања, разбирања и вештини потребни за 
организирање, обезбедување и проценување на целокупната здравствена заштита 
наставниците, предавачите за здравствена нега и стручните лица избрани од 
високообразовните установи и други образовни установи кои спроведуваат 
образование на медицинските сестри. 
(3) Практичната обука го претставува оној дел од високото стручно образование на 
медицинските сестри со помош на кој, тимски и во директен контакт со здрави и/или 
болни лица, се обучуваат на кој начин да го организираат, обезбедуваат и 
проценуваат давањето на здравствената нега, врз основа на знаењето и вештините 
кои ги стекнале.
(4) Лицето кое се обучува за медицинска сестра, освен што се обучува како да работи 
како член на тимот, се обучува и како да води тим и како да организира целосна 
здравствена нега.
(5) Практичната обука од ставот (3) на овој член се одржува на примарно, секунарно и 
терциерно ниво на здравствената заштита под раководство на медицинските сестри 
предавачи, во соработка и со помош од други здравствени работници и здравствени 
соработници вклучени во обуката според потребите и на барање на медицинските 
сестри предавачи.
(6) Поблиските критериуми во однос на образованието и работното искуство што 
треба да ги исполнуваат лицата од ставот (5) на овој член за спроведување на 



практичната обука, ги утврдува со студиската, односно наставната програма 
високообразовната установа во соработка со здравствените установи.
(7) Практичната обука од ставот (3) на овој член трае најмалку осумнаесет (18) 
месеци, односно  најмалку 3608 часа, од кои:
- осум месеци во клиничка и/или општа болница во траење од осум часа дневно, 
односно вкупно 1408 часа,
- шест месеци во универзитетска клиника и/или Градска општа болница „8-ми 
Септември“ Скопје во траење од осум часа дневно, односно вкупно 1056 часа, и
- четири месеци во служба за итна медицинска помош во траење од осум часа дневно 
во тим со лекар и медицинска сестра, односно вкупно 704 часа.
(8) Како дел од практичната обука, лицата кои се на практична обука за медицински 
сестри учествуваат во спроведувањето на здравствената нега во внатрешните 
организациони единици на здравствените установи во кои се изведуваат постапки и 
интервенции кои им овозможуваат стекнување на компетенции преку систематско 
учење на вештините и одговорностите поврзани со здравствената/акушерската нега и 
оспособување за нивна самостојна изведба.
(9) Министерот за здравство, во зависност од планот и програмата во кој е опфатено 
времетраењето, бројот и видот на интервенциите што треба да се стекнат во текот на 
спроведувањето на практичната обука утврдени согласно член 12 став (5) од од овој 
закон, ги определува и им дава писмено овластувањена здравствените установи во 
кои се спроведува практичната обука на медицинските сестри.
(10) Организациските, кадровските, материјалните и другите поблиски критериуми, кои 
мора да ги исполнуваат здравствените установи за да спроведуваат практична обука 
ги утврдува министерот за здравство.

Член 11
Теоретската настава и практичната обука за медицински сестри со општ профил треба 
да обезбедат стекнување на знаења, способности, практични вештини и расудување 
за сигурна и етичка здравствена нега во следните области:
- општа здравствена нега, вклучувајќи познавање на структурата, физиолошките 
функции и однесувањето на здравите и болните лица, како и на односот помеѓу 
здравствената состојба и физичката и социјалната средина на човекот;
-карактер и етика на професијата и општите принципи на здравјето и здравствената 
нега; 
-клиничко искуство кое се стекнува под раководство на медицинските сестри 
предавачи, во соработка и со помош од други здравствени работници и здравствени 
соработници, вклучени во обуката според потребите и на барање на медицинските 
сестри предавачи; 
-способност за учество во практичната обука на здравствениот персонал и искуство за 
работа со таквиот персонал, и
-искуство во заедничка работа и соработка со други здравствени работници и 
здравствени соработници кои вршат друг вид на здравствена дејност. 

Член 12
(1) Високото стручно образование по чие завршување високообразовната установа 
издава диплома за стекнати високообразовни квалификации за медицински сестри со 
општ профил се состои од теоретска настава и практична обука во текот на кои се 
спроведува настава, односно обука на следните теми:
1).  Теоретска настава:
а. Здравствена нега:

 природа и етика на професијата;
 општи принципи за здравјето и здравствената нега;
 принципи за здравствена нега поврзани соопштата медицина и другите гранки 

на медицината;
 нега за деца и педијатрија;
 нега за мајката;
 психичко здравје и психијатрија, и
 нега на стари лица и геријатрија.



б.  Основни медицински науки:
 анатомија и физиологија;
 патологија;
 бактериологија, вирологија и паразитологија;
 биофизика, биохемија и радиологија;
 исхрана и диететика;
 хигиена;
 превентивна медицина со патронажна служба;
 здравствено образование и промоција на здравјето, и
 фармакологија.

в. Општествени науки:
 социологија;
 психологија;
 принципи на администрација;
 принципи на предавање, односно педагошка психологија;
 социјално и здравствено законодавство, и
 правни аспекти на здравствената нега.

2. Практична обука 
а. Здравствена нега поврзана со:

 општата медицина и другите гранки на медицината;
 нега за деца и педијатрија;
 нега за мајката;
 психичко здравје и психијатрија;
 нега на стари лица и геријатрија, и
 здравствена нега во домашни услови.

(2) Со практичната обука медицинските сестри со општ профил се обучуваат 
застекнување на клинички вештини преку изведување на клинички вежби кои се 
однесуваат и на:

 основни и напредни постапки за оживување во итни случаи;
 упатства за употреба на интерактивни компјутерски програми;
 простории, опрема и транспорт во болниците и амбулантите;
 хигиенско-превентивни мерки;
 основни и напредни постапки за нега на болен;
 постапки со лекови и раствори;
 дишни патишта и дишење;
 циркулација-основни општи вештини, и
 желудечно-цревен и екскрециски систем - основни општи вештини.

(3) За спроведување на практичната обука преку изведување на клиничките вежби 
високообразовната установа подготвува посебен практикум и работен дневник за 
оценување на постигнувањата на студентот кои се составен дел на студиската 
програма.
(4) Клиничките вежби се распоредуваат рамномерно во текот на сите години од 
високото стручно образование и во текот на една студиска година се спроведуваат 
најмалку 150 часа, односно се стекнуваат најмалку 5 ЕКТС.
(5) Бројот и видот на постапките и интервенциите во текот на практичната обука, како 
и практичните вештини за нивно самостојно изведување со кои треба да се стекнат 
лицата кои се обучуваат за медицински сестри со општ профил ги утврдува 
министерот за здравство.
(6) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (5) на овој член, Министерството 
за здравство е должно веднаш да ги објави на веб страницата на Министерството и во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Член 13
(1) Образованието и обуката по чие завршување високообразовната установа издава 
диплома за стекнати високообразовни квалификации за акушерки може да се стекне 
на два начини:



-преку теоретска и практична обука со минимално траење од три години (во 
натамошниот текст: курс I), кои како минимум ја опфаќаат програмата опишана во 
член 15 од овој закон, или
-преку специјална редовна обука за акушерки со траење од 18 месеци (во 
натамошниот текст: курс II), која како минимум опфаќа теми од програмата за високо 
стручно образование за акушерки опишана во членот 15 од овој закон, а коине биле 
предмет на изучување во текот на високото стручно образование за медицинска 
сестра со општ профил од член 12 на овој закон.
(2) Пристап до образованието и обуката за акушерки за курс I, имаат лицата кои се 
стекнале со квалификации од IV ниво согласно Националната рамка за квалификации.
(3) Пристап до образованието и обуката за курс II, имаат лицата кои се стекнале со 
квалификации од VIБ ниво за медицинска сестра од општ профил, согласно 
Националната рамка на квалификации. 

Член 14
Теоретската настава и практичната обука за акушерки треба да обезбедат стекнување 
на знаења, способности и вештини во следните области:
-основните начела на науките на кои се заснова акушерската нега, особено на 
акушерството и гинекологијата;
- професионална етика и на законодавството за таа професија;
-биолошки функции, анатомија и физиологија во областа на акушерството и на 
новороденото, како и познавање на односот помеѓу здравствената состојба и 
физичката и социјалната средина на човекот и на неговото однесување;
-клиничко искуство кое се стекнува под раководство на акушерки предавачи, и
-способност за учество во практичната обука на здравствениот персонал и искуство за 
работа со таквиот персонал.

Член 15
(1) Високото стручно образование по чие завршување високообразовната установа 
издава диплома за стекнати високообразовни квалификации за акушерка се состои од 
теоретска настава и практична обука во текот на кои се спроведува настава, односно 
обука на следните теми:
1. Теоретска настава и технички упатства 
а. Општи предмети

 основна анатомија и физиологија;
 основна патологија;
 основна бактериологија, вирологија и паразитологија;
 основна  биофизика, биохемија и радиологија;
 педијатрија, со посебен осврт кон новороденчиња;
 хигиена, здравствено образование, превентивна медицина со патронажна 

служба, рана дијагностика на болести;
 исхрана и диететика, со посебен осврт кон жени, новороденчиња и мали 

бебиња;
 основна социологија;
 социјална медицина;
 основна фармакологија со посебен осврт кон фармакодинамика или 

фармакокинетика во тек на бременоста и употреба на лекови во текот на 
бременоста;

 психологија;
 принципи на предавање, односно педагошка психологија;
 здравствено и социјално законодавство и здравствена организација;
 професионална етика и професионално законодавство;
 сексуално образование и планирање на семејството, и
 правна заштита на мајката и детето.

б. Предмети кои се специјални за дејностите на акушерките:
 анатомија и физиологија;
 ембриологија и развој на фетусот;



 бременост, породување и период по породувањето;
 гинеколошка и акушерска патологија;
 подготовка за раѓањето на детето и родителството, вклучувајќи ги 

психолошките аспекти;
 подготовка за породувањето (вклучувајќи познавање и употреба на техничката 

акушерска опрема);
 аналгезија, анестезија и реанимација;
 психологија и патологија на новороденчето;
 нега и контрола на новороденчето, и
 психолошки и социјални фактори.

2. Практична обука преку спроведување на клинички вежби под соодветен надзор 
заради стекнување на следните вештини и знаења:

 советување на бремените жени, вклучувајќи најмалку 100 пренатални прегледи;
 контрола и нега на најмалку 40 бремени жени;
 активно учество во извршување на најмалку 40 породувања на вистински 

пациент, односно на најмалку 30 породувања во случај кога  нема услови за 
извршување на најмалку 40 породувања заради недостаток на родилки под 
услов акушерката на практична обука да помага во 20 други породувања или 
учество во симулирано породување во установата Медицински симулациски 
центар кога не е возможно на вистински пациент заради недостиг на родилки;

 учество во вршење на епизиотомија и последователно зашивање како 
едноставно перинеално сечење и зашивање на рана по епизиотомија на 
вистински пациент или во установата Медицински симулациски центар кога не 
е возможно на вистински пациент заради недостиг на родилки;

 примарна евалуација, детерминирање на ризик и нега за 40 жени со ризик во 
бременоста, породувањето или периодот по породувањето;

 контрола и нега, вклучувајќи прегледи на најмалку 100 родилки и здрави 
новороденчиња;

 набљудување и нега за новороденчиња за кои е потребна специјална нега, 
вклучувајќи деца родени пред или по терминот, како и за новороденчиња со 
тежина под нормалната или со заболувања;

 нега за жени со патолошки состојби во областа на гинекологијата и 
акушерството, и

 нега во областите на општата медицина и други гранки на медицината.
(2) Практичната обука се спроведува преку изведување на клинички вежби под 
раководство на акушерки предавачи во внатрешни организациони единици на 
здравствените установи овластени од министерот за здравство. 
(3) Како дел од практичната обука, лицата кои се на практична обука за акушерки 
учествуваат во вршењето на здравствената дејност на внатрешните организациони 
единици на здравствените установи, чии дејности придонесуваат за нивната обука, 
при што тие се запознаваат со одговорностите поврзани со дејностите на акушерките.
(4) Министерот за здравство, во зависност од планот и програмата во кој е опфатено 
времетраењето, бројот и видот на интервенциите што треба да се стекнат во текот на 
спроведувањето на практичната обука на акушерките, ги определува и им дава 
писмено овластување на здравствените установи во кои се спроведува практичната 
обука на акушерките.

Член 16
(1) На лицата кои се стекнале со квалификации согласно член 10 односно член 13 од 
овој закон, вршењето на здравствената дејноста на медицинска сестра односно 
акушерка им се овозможува по завршување на пробната работа, положувањето на 
стручниот испит и запишувањето во Регистарот на медицински сестри односно 
Регистарот на акушерки.
(2) Планот и програмата за пробна работа на медицинските сестри односно 
акушерките, образецот и начинот на водењето на книшка за пробна работа, начинот 
на полагањето на стручниот испит и образецот на уверението за положен стручен 
испит ги утврдува министерот за здравство.



(3) Пробната работа на медицинските сестри односно акушерките се спроведува во 
здравствени установи според планот и програмата од став (2) на овој член, преку 
практична обука и под надзор на овластен здравствен работник (во натамошниот 
текст: едукатор за спроведување на пробна работа).
(4) Едукаторот за спроведување на пробна работа од ставот (3) на овој член е должен 
да води евиденција за спроведувањето на пробната работа и да го обезбеди 
спроведувањето на планот и програмата за пробна работа.
(5) Едукаторите за спроведување на пробна работа од ставот (3) на овој член, ги 
определува здравствената установа во која се спроведува пробната работа во 
согласност со општите критериуми во однос на образованието и работното искуство 
што треба да ги исполнуваат едукаторите за спроведување на пробна работа.
(6) Поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите за спроведување 
на пробна работа во однос на образованието и работното искуство, ги утврдува 
министерот за здравство.
(7) Стручниот испит на медицинските сестри односно акушерките се полага пред 
испитни комисии формирани од министерот за здравство со мандат во траење од 
четири години, кои се составени од три члена и тоа здравствен работник со високо 
образование од областа на медицината како претседател, еден член здравствен 
работник со средно, вишо или високо стручно образование од областа на медицината 
и еден член дипломиран правник со најмалку пет години работното искуство во 
струката. На членовите на комисијата им се определуваат заменици кои ги 
исполнуваат истите услови како и членовите на комисијата. 
 (8) Начинот на пријавување за полагање и начинот на полагање на стручниот испит од 
став (7) на овој член, бројот на поставени прашања и практични примери, 
времетраењето и бројот на бодови со кој се смета дека стручниот испит е положен и 
начинот на издавање на уверението за положен стручен испит, како и формата и 
содржината на уверението за положен стручен испит ја утврдува министерот за 
здравство.
(9) Содржината, формата и начинот на водење на Регистерот на медицински сестри и 
Регистерот на акушерки ги утврдува министерот за здравство.
(10) Регистерот на медицински сестри и Регистерот на акушерки го води и објавува 
Министерството за здравство на веб страницата на Министерството за здравство.
(11) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (9) на овој член, Министерството 
за здравство е должно веднаш да ги објави на веб страницата на Министерството и во 
„Службен весник на Република Македонија“.

IV. КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И 
АКУШЕРКИТЕ

Член 17
(1) Заради континуирана и непрекината надградба на знаењата, способностите и 
вештините, медицинските сестри и акушерките имаат обврска да посетуваат обуки и 
други облици на континуирано стручно усовршување кои се однесуваат на тековните 
достигнувања во медицината, научните истражувања, медицинската технологија, 
унапредувањето на комуникациските и социјалните вештини, системите за 
обезбедување на квалитет и стандардите на здравствената нега кои се однесуваат на 
дејноста што ја вршат медицинските сестри и акушерките.
(2) Континуираното стручно усовршување од став (1) на овој член, се спроведува 
преку учество на медицинските сестри и акушерките на стручни семинари, курсеви и 
други стручни собири утврдени со програма за континуирано стручно усовршување на 
медицинските сестри и акушерки.
(3) Облиците на континуирано стручно усовршување, нивната содржина и 
времетраење ги утврдува министерот за здравство со донесување на програмата за 
континуирано стручно усовршување на медицинските сестри и акушерките .
(4) Директорот на јавната здравствена установа е должен да донесе решение за 
упатување на обука и/или други облици на континуирано стручно усовршување со што 
ќе и овозможи на медицинската сестра, односно на акушерката учество на обука и 



други облици на континуирано стручно усовршување, предвидени во програмата за 
едукација на лекари и медицински персонал на Владата на Република Македонија.
(5) Директорот на јавната здравствена установа во која е вработена медицинската 
сестра, односно акушерка склучува договор со медицинската сестра, односно со 
акушерката со кој ќе се обврзе медицинската сестра, односно акушерката да остане да 
работи во јавната здравствена установа во период од три години доколку обуката 
траела до три месеци, а доколку обуката траела подолго од три месеци истата е 
обврзана да остане да работи во јавната здравствена установа во период од пет 
години.

V. ДОЛЖНОСТИ И ОСПОСОБЕНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Член 18
Медицинската сестра е должна да:

 ги применува сите достапни знаења од областа на здравствената нега, врз 
основа на достапно разбирање на структурата, физиолошките функции и 
однесување на здравите и болни лица, како и односот помеѓу здравствената 
состојба на човекот како и неговото физичко и општествено опкружување;

 ги применува методите на решавање на проблемите во спроведувањето на 
здравствената нега кои бараат аналитички и критички пристап;

 постапува според утврдени правила и постапки за спроведување на 
здравствената нега;

 спроведува здравствената нега според утврдениот план за нега;
 учествува во спроведување на практичното образование на здравствените 

работници;
 применува, спроведува и евидентира од докторот на медицина ординирана 

локална,  перорална и парентерална терапија;
 навремено го известува докторот на медицина во случај на појава на 

компликации од ординираната терапија;
 спроведува постапки од областа на заштита на здравјето и превенција од 

болести;
 води документација за здравствената нега со која се евидентираат 

спроведените постапки во тек на 24 часа;
 навремено го известува докторот на медицина за состојбата на пациентот, 

особено за промената на здравствената состојба;
 пристапува кон оживување во случај на отсуство на докторот на медицина;
 ја чува професионалната тајна;
 ги почитува правата на пациентот;
 го почитува етичкиот кодекс на медицинските сестри;
 ги почитува верските убедувања на пациентот;
 соработува со сите членови на здравствениот тим и тимот за нега;
 го чува угледот на здравствената установа, односно установата во која работи;
 економично ги користи материјалите, приборот и опремата, и
 дејствува во интерес на пациентот.

Член 19
(1) Медицинската сестра со општ профил со стекнати квалификации од VIБ ниво, која 
се стекнала со квалификации согласно член 10 од овој закон :

 ги применува сите достапни знаења од областа на здравствената нега, врз 
основа на достапно разбирање на структурата, физиолошките функции и 
однесување на здравите и болни лица, како и односот помеѓу здравствената 
состојба на човекот како и неговото физичко и општествено опкружување;

 ги почитува начелата на етичкиот кодекс на медицински сестри;
 ја применува Декларацијата за човекови права и правата на пациентите;
 се грижи за доверливост и сигурност на пишаните и усните информации 

добиени со извршување на професионалните должности;



 учествува во планирање, подготовките и спроведувањето на основната 
здравствена нега во согласност со стандардизираните постапки и 
самоевалуирање на работата;

 учествува во планирање, подготвување и спроведувањето и/или во 
изведувањето на медицинско техничките зафати кај здравите или болните лица 
од сите возрасти;

 го потикнува и/или му помага на болниот во задоволување на основните 
животни активности, почитувајќи го неговото човечко достоинство и 
културолошките различности;

 учествува во унапредувањето и обезбедување на квалитетот на постапките на 
здравствената нега;

 води документација за здравствената нега, ги известува членовите на тимот 
почитувајќи ја тајноста на податоците;

 води комуникација и кореспонденција во писмена, усна и/или електронска 
форма и притоа користи современа информациско-комуникациска технологија;

 препознава животно загрозено лице и применува итни медицински постапки во 
согласност со компетенциите;

 учествува во здравствено воспитување на поединецот, семејството и 
општеството од сите возрасти со цел промоција на здравјето и здрави животни 
навики;

 применува постапки за очувување на здравјето и здрава околина, како и се 
грижи за лична безбедност, безбедноста на поединецот и општеството;

 применува правила за заштита при работа и безбеден начин на работа;
 применува вештини на комуницирање со членовите на тимот за здравствена 

нега и со другите вработени, пациентот, неговото семејство и општеството;
 развива самостојност и самоиницијативност во работата во рамки на 

професионалните одговорности;
 учествува во работата на здравствениот и/или мултидисциплинарниот тим во 

рамките на професионалните одговорности;
 развива одговорност за доживотно учење, професионалниот напредок и 

унапредување на компетенциите кои се во согласност со потребите на пазарот 
на трудот;

 учествува во тимот за превенција и контрола на болнички инфекции, и
 учествува во образованието на учениците и стручното усовршување на 

здравствениот персонал.
(2) Медицинската сестра која се стекнала со квалификации согласно член 10 од овој 
закон,  освен компетенциите од став (1) од овој член:

 ги утврдува потребите на пациентот за здравствена нега;
 планира, организира и спроведува здравствена нега;
 учествува во процесите за зачувување на здравјето и спречување на појава на 

болестите кај населението;
 ја надгледува работата на вработените кои учествуваат во давање на 

здравствената нега;
 одговорна е за евидентирање на сите спроведени постапки и активности во тек 

на 24 часа, и
 учествува во истражувачка работа.

(3) Медицинска сестра со стекнати квалификации од VIIБ ниво, односно специјалист 
по сестринство, освен компетенциите од ставовите (1) и (2) на овој член:

 може да спроведува едукација на медицински сестри од различни нивоа, во 
согласност со прописите за високото образование;

 може да учествува во изведување на научно-истражувачки активности;
 го организира работниот процес, планира и обезбедува потребен материјал за 

работа на сите нивоа на здравствената заштита и социјалната грижа, како и 
работни задачи во кои е вклучена здравствена нега, и

 активно учествува во спроведување на годишната програма за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита во здравствената 
установа и во таа смисла управува со воспоставениот систем за обезбедување 



квалитет на здравствената нега и прави проценка за развивање на 
здравствената нега. 

(4) Компетенциите кои се однесуваат на медицинска сестра со завршена 
специјализација или  со завршено високо стручно образование се одредуваат од 
описот на исходите на учење кои се во согласност со прописите за специјализации на 
медицинските сестри, т.е прописи кои важат за високото образование, кои се 
надоврзуваат на основните компетенции на медицинските сестри.
(5) Медицинските сестри со стекнати квалификации од IV ниво на Националната рамка 
на квалификации согласно членот 4 став (5) од  овој закон, може да биде овластена 
под надзор да ги изведува активностите дадени во ставот (1) на овој член. 
(6) Медицинските сестри со стекнати квалификации од IV ниво на Националната рамка 
на квалификации со работно искуство во струката од најмалку 15 години и 3 години 
работен стаж во здравствената установа во која се вработени во моментот на вршење 
на активностите од став (1) на овој член, стекнуваат право за работа без непосреден 
надзор при вршењето на активностите од став (1) на овој член.

VI. ДОЛЖНОСТИ И ОСПОСОБЕНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ

Член 20
(1) Акушерката со образование за акушерка согласно член 14 од овој закон 
извршува должности и поседува општа оспособеност за:

 делување во состав на здравствениот тим;
 професионален однос и одговорност при учество во спроведување на 

акушерската нега на бремена жена, родилка, новороденче и пациентка со 
гинеколошко заболување;

 воспоставува добра комуникација со бремена жената, родилката, породената, 
нејзиниот партнер и пациентката во гинекологија;

 воспоставува добра комуникација и соработка со сите членови на тимот;
 ги применува сите усвоени знаења од образовните програми според кои е 

образувана и обучувана;
 ги почитува професионалните тајни и етичкиот кодекс за акушерки;
 ги почитува човечките права, посебно правата на мајката и детето пропишани 

со закон;
 дава совети за унапредување и промоција на здравјето на жената со цел 

зачувување на репродуктивното здравје и превенција на болести;
 самостојно ја  спроведува акушерската нега на бремена жена, родилка, 

породена и новороденче, и
 ги спроведува дијагностичките постапки поврзани со фетална биометрија и 

состојбата на цервиксот на бремена жена, родилка, породена, новороденче и 
пациентка со гинеколошки проблеми.

(2) Акушерката од став (1) на овој член исто така треба да поседува и посебна 
оспособеност за :

 самостојно да спроведува акушерска нега на бремена жена, родилка, породена, 
новороденче и пациентка во гинекологијата на сите нивоа на акушерска нега;

 самостојно да планира акушерската нега на сите нивоа на здравствена 
заштита;

 самостојно да спроведува постапките на лекување на бремена жена, 
родилката, породената, новороденото и пациентката во гинекологијата;

 да спроведува перорална и парентерална терапија по налог на специјалист по 
гинекологија и акушерство;

 да ја следи општата состојба во тек на болничкиот престој на бремената жена, 
родилката, породената и пациентката, да ги препознава патолошките 
вредности на виталните функции, за што е должна да го извести специјалист по 
гинекологија и акушерство;

 да го следи и да го контролира внесувањето и елиминацијата на течности на 
бремена жената, родилката, породената, новороденото и пациентката во 



болнички услови, за што е должна да го извести специјалист по гинекологија и 
акушерство;

 да го следи спроведувањето на личната хигиена на бремената жена, 
родилката, породената и пациентката;

 да прави план за исхраната на бремената жена, родилката, породената и 
пациентката и да ја спроведува истата;

 да учествува во следењето на физиолошката бременост и при отстапка од 
физиолошките вредности да го известува специјалистот по гинекологија и 
акушерство;

 да ја бележи секоја извршена интервенција (според планот за акушерска нега) 
во акушерската листа;

 да ги препознава симптомите за пореметување во бременоста за што е должна 
да го извести специјалист по гинекологија и акушерство;

 самостојно во партнерство со бремената жена да го планира секое физиолошко 
породување;

 самостојно да го води секое физиолошко породување во партнерство со 
родилката;

 да врши проценка за потребата од епизиотомија, да ја прави истата и да врши 
сутура на раната;

 да превзема мерки при реанимација на родилка и/или новородено ако за тоа 
има потреба;

 да учествува во секое оперативно завршување на раѓањето давајќи ја 
потребната акушерска нега;

 самостојно да ги спроведува планираните постапки на акушерска нега;
 да ги спроведува дијагностичките постапки и лекување на породената по устен 

налог на специјалист по гинекологија и акушерство во негово физичко отсуство, 
даден согласно писмената процедура за давање на усниот налог и двојна 
проверка на  усниот налог;

 ги препознава симптомите на пореметување на состојбата кај породената за 
што е должна да го извести специјалистот по гинекологија и акушерство;

 да ја спроведува акушерска нега кај породената по оперативно завршување на 
раѓањето;

 да спроведува дијагностички постапки препишани од специјалист по 
гинекологија и акушерство и нега на новороденото;

 да ја спроведува акушерската нега, капењето и пресоблекувањето на 
новороденото, вклучувајки и нега на новороденче на кое му е потребна 
интензивна нега и терапија;

 да дава совети и да спроведува обука на бремената жена за родителство низ 
курсевите за психофизичка подготовка на жената за родителство;

 да дава совети и да спроведува обука на породената жена за техники на 
доење, чување и складирање на мајчиното млеко и нега на новороденото;

 да ги следи  виталните функции на новороденото за време на неговиот престој 
во болница;

 да ги препознава патолошките промени кај новороденото за што е должна да го 
извести специјалистот по педијатарија;

 да врши прием на бремената жена и отпуштање на родилката и новороденото 
во договор со специјалистот по гинекологија и акушерство и специјалистот по 
педијатарија;

 да ја планира и да ја спроведува акушерската нега на породената и 
новороденото во домашни услови по отпуштање од здравствената установа;

 да спроведува акушерска нега на пациентките во гинекологијата;
 да констатира постоење на постоперативните тегоби и компликации при 

долготрајно лежење и да спроведува превентивни постапки по налог на 
специјалист по гинекологија и акушерство;

 да констатира постоење на патолошките промени на состојбата кај пациентката 
во гинекологијата за што е должна да го извести специјалистот по гинекологија 
и акушерство;



 да зема  примероци за биохемиски и микробиолошки анализи и  за 
лабораториски испитувања кај бремена жена, родилка, породена, новороденче 
и пациентка во гинекологијата, да ги прибира резултатите и  да го извести 
специјалистот по гинекологија и акушерство при отстапка од физиолошките 
граници кај истите;

 да подготвува инструменти и материјал за стерилизација, да ги спроведува 
постапките за асепса во работата ида ги спроведува постапките за превенција 
на интрахоспитални инфекции;

 сите извршени постапки задолжително да ги документира во акушерската 
листа;

 да ја спроведува акушерската нега кај жените во и вон репродуктивниот 
период, и

 да ги препознава знаците на насилство и злоупотреба, да прибира материјални 
докази и за истото да го известува специјалистот по гинекологија и акушерство 
и другите здравствени работници.

(3) Акушерка со стекнати квалификации од VIIБ ниво, односно специјалист по 
акушерство освен компетенциите од став (1) на овој член може:

 да спроведува едукација на акушерки од различни нивоа, во согласност со 
прописите за високото образование;

 да учествува во изведување на научно-истражувачки активности;
 да го организира работниот процес, да планира и обезбедува потребен 

материјал за работа на сите нивоа на здравствената заштита и социјалната 
грижа, како и да извршува работни задачи во кои е вклучена акушерската 
работа;

 активно да учествува во спроведување на годишната програма за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита во здравствената 
установа и во таа смисла да управува со воспоставениот систем за 
обезбедување квалитет на акушерската нега и да прави проценка за развивање 
на акушерската нега. 

(4) Акушерките со стекнати квалификации од IV ниво на Националната рамка на 
квалификации може да бидат овластени под надзор да ги изведуваат активностите 
дадени во ставот (1) на овој член. 
(5) Акушерките од став (4) на овој член со работно искуство во струката од најмалку 15 
години и 3 години работен стаж во здравствената установа во која се вработени во 
моментот на вршење на активностите од став (1) на овој член, стекнува право за 
работа без надзор за изведување на активностите дадени во ставот (1) на овој член.

VII. ОДГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ

Член 21
(1) Медицинската сестра и акушерката се должни да ги евидентираат сите спроведени 
постапки во документација за здравствена, односно акушерска нега за секој пациент 
на сите нивоа на здравствената заштита. 
(2) Документацијата за здравствена односно акушерска нега од став (1) на овој член е 
збир на податоци кои се користат за контрола на квалитетот, планирањето и 
спроведувањето на здравствената, односно акушерската нега.
(3) Формата и содржината на образецот за документирање на здравствената, односно 
акушерката нега и начинот на неговото пополнување ги утврдува министерот за 
здравство.
(4) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член, Министерството 
за здравство е должно веднаш да го објави на веб страницата на Министерството и во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Член 22
(1) Медицинската сестра односно акушерката не смее да спроведува постапки кои не 
се во согласност со нејзината дејност, а со кои може директно или индиректно да му 
нанесе штета на пациентот.



(2) Медицинската сестра односно акушерката не смее да го менува начинот и 
содржината на ординираната терапија од страна на докторот специјалист.

Член 23
Во случај кога пациентот одбива ординирана постапка или одбива да прими 
ординирана терапија, медицинската сестра односно акушерката е должна без 
одлагање, односно веднаш за тоа да го извести докторот специјалист кој ја ординирал 
постапката, односно терапијата, а во негово отсуство најдоцна во рок од еден час од 
одбивањето на ординираната постапка, односно ординираната терапија писмено да го 
извести раководителот на внатрешната организациона едицина каде што е 
хоспитализиран пациентот. 

Член 24
(1) Во случај на неможност за спроведување на постапките од  здравствената  нега, 
односно акушерската нега медицинската сестра односно акушерката е должна без 
одлагање, односно веднаш писмено да го извести претпоставениот, односно 
одговорниот здравствен работник.
(2) Медицинската сестра, односно акушерката не е одговорна за неспроведување 
постапки од здравствената нега/акушерската нега, односно за неспроведена 
ординирана постапка или терапија во случај кога и покрај примената на најдоброто 
знаење и вештина, претпоставениот, односно одговорниот здравствен работник не ги 
обезбедил ординираните лекови, средства, минимум потребен материјал или техничка 
опрема во согласност со стандардите за спроведување на здравствена, односно 
акушерска нега. 

VIII. ПОВРЕДИ НА РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ

Член 25
Медицинската сестра и акушерката прават сериозни повреди на работните обврски 
кога:
 поради невнимание или незнаење со неправилни постапки го загрозува 
здравјето на пациентот;
 го менува начинот и содржината на терапијата ординирана од страна на 
докторот специјалист, и
 свесно прави материјална штета на установата во која работи, на пациентот 
и/или на други здраствени работници и/или здравствени соработници.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 26
Глоба во износ од 500 евра до 1000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за 
прекршок на медицинската сестра и акушерката ако:

 не ја исполни обврската за чување на деловна тајна (член 7 став (4) од овој 
закон)

 извршува должности спротивно на своите компетенции (член 19 и член 20 од 
овој закон)

 не ги евидентира сите спроведени постапки во документацијата за 
здравствената, односно акушерската нега за секој пациент на сите нивоа на 
здравствената заштита (член 21 став (1) од овој закон);

 спроведува постапки кои не се во согласност со нивните компетенции и 
одговорности, а може директно или индиректно да нанесат штета на паџиентот 
(член 22 став (1) од овој закон);

 го менуваат начинот и содржината на ординираната терапија од страна на 
докторот специјалист (член 22 став (2) од овој закон);

 веднаш писмено не го извести претпоставениот здравствен работник во случај 
кога пациентот одбива ординирана постапка или одбива да прими ординирана 



терапија и во случај на неможност за спроведување на ординирана постапка, 
(член 23 и член 24 од овој закон).

Член 27
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и 

прекршочни санкции изрекува надлежен суд.

Член 28
(1) За прекршоците утврдени во членот 26 од овој закон, Државниот санитарен и 
здравствен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде 
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за 
издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за 
здравство.

X. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАДЗОР

Член 29
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на здравството.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30
(1) Министерот за здравство во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 

на овој закон ќе ги донесе прописите чие донесување е утврдено со овој закон.
(2) До донесувањето на прописите од овој закон ќе се применуваат прописите што 
биле во сила пред денот на влегувањето во сила на овој закон.
(3) Министерот за здравство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе ги донесе подзаконските прописи од овој закон.

Член 31
Медицинските сестри и акушерките, кои спроведуваат здравствена нега како членови 
на тим, можат и понатаму да ја вршат дејноста под услов да се запишат во Регистарот 
на медицински сестри, односно во Регистарот на акушерки во рок од две години од 
денот на влегување во сила на овој закон. 

Член 32
Членот 6 од овој закон ќе се применува до 31 декември 2018 година.

Член 33
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ
 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Во членот 1 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдува 
предметот на уредување со законот.

Со членот 2 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдува 
дека медицинските сестри и акушерките се здравствени работници, дека нивната 
дејност e од јавен интерес на Република Македонија и дека на прашањата што не се 
уредени со предлог закон за медицинските сестри и акушерките се применуваат 
прописите од областа на здравствената заштита, ако со предлог закон поинаку не е 
определено.

Со членот 3 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдува на 
кого се однесуваат одредбите од предлог закон за медицинските сестри и акушерките.

Во членот 4 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдува 
постоење на медицински сестри со општ профил и медицински сестри со 
специјалистички профил и се утврдени звањата на медицинските сестри зависно од 
степенот на стручна подготовка („медицинска сестра“; „дипломирана медицинска 
сестра" односно „дипломиран медицински техничар"; „специјалист по сестринство" и 
„доктор по сестринство“). 

Во членот 5 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
звањата на акушерките зависно од степенот на стручна подготовка („дипломирана 
акушерка" односно „дипломиран акушерски техничар"; „специјалист по акушерство" и 
“доктор по акушерство“). 

Во членот 6 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките(1) е утврдено 
дека медицинските сестри со стекнати квалификации од IV ниво на Националната 
рамка на квалификации, кои до влегувањето во сила на Законот за  медицинските 
сестри и акушерките навршиле најмалку 15 годишно непрекинато работно искуство во 
кое било ниво на здравствена заштита можат да се стекнат со квалификации од VIБ 
ниво на Националната рамка стекната на неформален начин врз основа на посебно 
утврдена постапка и критериуми спроведена од високообразовна установа која 
спроведува акредитирани студиски програми за стручни студии за медицински сестри 
и акушерки, од прв и втор циклус на студии, со чие завршување се стекнуваат 
квалификации од VIБ односно VIIБ ниво согласно Националната рамка на 
квалификации.

Во членот 7 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
општите услови на вршење на здравствената  дејност на медицинските сестри и 
акушерките.

Во членот 8 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено дека 
здравствената нега во областа на интензивната нега и во областа на анестезијата ја 
спроведуваат медицинските сестри кои имаат стекнати компетенции со обучување или 
медицинските сестри кои имаат завршен посебен модул за стекнување на 
квалификации за медицинска сестра-анестетичарка и медицинска сестра за 
интензивна нега во рамки на студиската програма за медицински сестри и се 
пропишува обврска високообразовните установи кои изведуваат студиски програми за 
стекнување на квалификации за вршење на здравствената дејност на медицинска 
сестра, да организираат посебни модули за стекнување на квалификации за 
медицинска сестра-анестетичарка и медицинска сестра за интензивна нега.



Во членот 9 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено што 
опфаќа акушерската нега и кои се обврските на акушерката.

Во членот 10 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено 
дека високото стручно образование на медицинските сестри со општ профил се 
состои од теоретски и практичен дел, дека вкупното образование трае најмалку три 
години или опфаќа 4600 часа теоретска настава и практична обука и воедно ги 
дефинира прашањата поврзани со теоретскиот и практичниот дел од нивното високо 
стручно образование.

Во членот 11 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се 
дефинираат областите во кои во рамки на теоретска настава и практична обука во 
текот на високото стручно образование медицинските сестри со општ профил треба да 
стекнат знаења, способности, практични вештини и расудување за сигурна и етичка 
здравствена нега.

Во членот 12 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
наставните програми на високообразовната установа која издава диплома за стекнати 
високообразовни квалификации за медицински сестри со општ профил, односно 
темите на кои ќе се спроведува теоретската настава и практичната обука во рамки на 
високото стручно образование.

Во членот 13 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утрдено дека 
образованието и обуката по чие завршување високообразовната установа издава 
диплома за стекнати високообразовни квалификации за акушерки може да се стекне 
на два начини и тоа преку теоретска и практична обука со минимално траење од три 
години (курс I) и преку специјална редовна обука за акушерки со траење од 18 месеци 
(курс II). Исто така, утврдено е дека пристап до образованието и обуката за акушерки 
за курс I, имаат лицата кои се стекнале со квалификации од IV ниво согласно 
Националната рамка за квалификации, а за курс II, имаат лицата кои се стекнале со 
квалификации од VIБ ниво за медицинска сестра од општ профил, согласно 
Националната рамка на квалификации. 

Во членот 14 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се 
дефинираат областите во кои во рамки на теоретска настава и практична обука во 
текот на високото стручно образование акушерките треба да стекнат знаења, 
способности и практични вештини.

Во членот 15 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
наставните програми на високообразовната установа која издава диплома за стекнати 
високообразовни квалификации за акушерка, односно темите на кои ќе се спроведува 
теоретската настава и практичната обука во рамки на високото стручно образование.

Во членот 16 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено 
дека на лицата кои се стекнале со квалификации согласно Законот, вршењето на 
здравствената дејноста на медицинска сестра односно акушерка им се овозможува по 
завршување на пробната работа, положувањето на стручниот испит и запишувањето 
во Регистарот на медицински сестри односно Регистарот на акушерки; дека пробната 
работа на медицинските сестри односно акушерките се спроведува во здравствени 
установи преку практична обука и под надзор на едукатор за спроведување на пробна 
работа, како и дека стручниот испит на медицинските сестри односно акушерките се 
полага пред испитни комисии формирани од министерот за здравство со мандат во 
траење од четири години, кои се составени од три члена и тоа здравствен работник со 
високо образование од областа на медицината како претседател, еден член 
здравствен работник со средно, вишо или високо стручно образование од областа на 
медицината и еден член дипломиран правник со најмалку пет години работното 
искуство во струката. Со овој член се уредени и други прашања поврзани со пробната 
работа и полагањето на стручниот испит.



Во членот 17 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се уредени 
прашањата поврзани со континуираната и непрекина надградба на знаењата, 
способностите и вештините на медицинските сестри и акушерките.

Во членот 18 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
должностите на медицинските сестри.

Во членот 19 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
компетенциите на медицинските сестри со стекнати квалификации од сите нивоа на 
образование. 

Во членот 20 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
компетенциите на акушерките со стекнати квалификации од сите нивоа на 
образование. 

Со членот 21 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се пропишува 
обврската за водење на документација за здравствена, односно акушерска нега.

Во членот 22 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено 
дека медицинската сестра односно акушерката не смее да спроведува постапки кои не 
се во согласност со нејзината дејност, а може директно или индиректно да нанесе 
штета на болниот, како и дека не смее да го менува начинот и содржината на 
ординираната терапија од страна на специјалистот.

Во членот 23 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврденои 
дека во случај кога пациентот одбива ординирана постапка или одбива да прими 
ординирана терапија, медицинската сестра односно акушерката е должна без 
одлагање, веднаш за тоа да го извести докторот специјалист кој ја ординирал 
постапката, односно терапијата, а во негово отсуство најдоцна во рок од еден час од 
одбивањето на ординираната постапка, односно ординираната терапија писмено да го 
извести раководителот на внатрешната организациона едицина кадешто е 
хоспитализиран пациентот. 

Во членот 24 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утврдено 
дека во случај на неможност за спроведување на постапките од  здравствената  нега, 
односно акушерската нега медицинската сестра односно акушерката е должна без 
одлагање, веднаш писмено да го извести претпоставениот, односно одговорниот 
здравствен работник, како и дека медицинската сестра, односно акушерката не е 
одговорна за неспроведување постапки од здравствената нега/акушерската нега, 
односно за неспроведена ординирана постапка во случај кога и покрај примената на 
најдоброто знаење и вештина, претпоставениот, односно одговорниот здравствен 
работник не ги обезбедил ординираните лекови, средства, минимум потребен 
материјал или техничка опрема во согласност со стандардите за спроведување на 
здравствена, односно акушерска нега. 

Во членот 25 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се утврдени 
случаите на сериозни повреди на работните обврски од страна на медицинската 
сестра, односно акушерката.

Членовите 26, 27 и 28 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките се 
прекршочни одредби.

Во членот 29 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките е утвредно 
дека надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на здравството.

Членовите 30, 31, 32 и 33 од Предлог законот за медицинските сестри и акушерките 
се преодни и завршни одредби.



II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Регулирање на бројни прашања за кои долго време постоеше потреба да се решат за 
професиите медицинска сестра и акушерки, а имајќи ја во предвид важноста на 
нивната улога во здравствениот систем, а особено дефинирање на конечниот модел 
на образование и можностите за континуирана стручна едукација, содржината, 
начинот и условите за вршење на сестринската и акушерската нега, должностите на 
сестрите и акушерките и прекршочните одредби за неправилно извршување на 
нивната дејност.
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Формулар МК – ЕУ

Назив на националниот правен пропис: ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

ЕПП број: 2015.1300.7162.

CELEX бр. на прописот на ЕУ Назив на прописите на ЕУ кои се транспонирани во националниот правен пропис

1 32005L0036 Директива 2005/36/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 7 септември 2005 година за признавање на 
професионалните квалификации 

Одредба на националниот пропис во кој 
се врши транспонирањето

CELEX бр. на 
прописот на ЕУ 
кој се 
транспонира

Одредба на 
прописот на ЕУ 
која  се 
транспонира

Оценка за степенот 
на усогласеност

Забелешка Надлежен 
орган/инстит
уција 

Во оваа колона се наведува  нумерички 
(без содржина) членот  на националниот 
правен акт  (член, став, точка/алинеја и 
др.) во кој  се врши транспонирањето

Во оваа колона 
се  внесува 
само CELEX 
бројот на 
прописот на ЕУ

Доколку има потреба од понатамошни 
информации во однос на 
транспонирањето,  тие информации се 
даваат во оваа колона, или каде што е 
потребно, во посебен документ, кој ќе 
биде наведен во колоната. Ова можат да 
бидат информации потребни 
дополнително да  се објасни методот на 
транспонирање или објаснување зошто 
некоја одредба не била 
транспонирана/имплементирана. 
Информациите исто така можат да се 
користат за да се објаснат различни 
временски агенди за 
транспозиција/имплементација на 
одредбите на законодавството. Исто така 

Во оваа 
колона се 
наведуваат 
надлежните 
органите/инс
титуции кои 
се надлежни 
за 
спроведува
ње на 
националнио
т правен акт 
по членови

callto:2015.1300.7162
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во оваа колона се впишува во кој акт ќе 
се обезбеди целосна усогласеност и кога 
е предвидено неговото донесување.

Член 1 Национална одредба

Член 2 Национална одредба

Член 3 Национална одредба

Член 4, став 1 32005L0036 Член 31 став 2 Потполно 
усогласено

Член 4 став 4,5 32005L0036 Член 31 став 1, Потполно 
усогласено

Член 5 став 1 Национална одредба

Член 5 став 2,3,4,5 32005L0036 Член 41 став 1, 2 Потполно 
усогласено

Член 6 Национална одредба

Член 7 Национална одредба

Член 8 Национална одредба

Член 9 Национална одредба
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Член 10 став 1 32005L0036 Член 31, став 3 Потполно 
усогласено

Член 10 став 2 32005L0036 Член 31 став 4 Потполно 
усогласено

Член 10 став 3,4,5 32005L0036 Член 31 став 5 Потполно 
усогласено

Член 11 32005L0036 Член 31 став 6 Потполно 
усогласено

Член 12 32005L0036 Член 40  став 3 Потполно 
усогласено

Член 13 став 1 32005L0036 Член 40 став 1, 
член 41

Потполно 
усогласено

Член 13 став 2,3 32005L0036 Член 40 став 2, 
член 41

Потполно 
усогласено

Член 14 Национална одредба

Член 15 32005L0036 Член 40 став 1 Потполно 
усогласено

Член 16 Национална одредба

Член 17 Национална одредба

Член 18 Национална одредба

Член 19 Национална одредба

Член 20  став 1 алинеја 8 32005L0036 Член 42 став2 а) Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 9 и алинеја 32 32005L0036 Член 42 став 2 б) Потполно 
усогласено
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Член 20 став 2 алинеја 11 32005L0036 Член 42, став 2в) Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 7,,8 32005L0036 Член 42, став 2 г) Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 1, 5, 6 32005L0036 Член 42, став 2 
д)

Потполно 
усогласено

Член 20 став 2, алинеја 12,13, 14, 32005L0036 Член 42, став 2 ѓ) Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 , алинеја 15,16 32005L0036 Член 42, став 2 е) Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 22,25, 26 32005L0036 Член 42, став 2 
ж)

Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 19,20, 21, 22, 24 
и 29

32005L0036 Член 42, став 2 
з)

Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 4 и 18 32005L0036 Член 42, став 2 
ѕ)

Потполно 
усогласено

Член 20 став 2 алинеја 10 и 34 32005L0036 Член 42 став 2 
и)

Потполно 
усогласено

Член 21 Национална одредба

Член22 Национална одредба

Член 23 Национална одредба

Член 24 Национална одредба

Член 25 Национална одредба

Член 26 Национална одредба
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Член 27 Национална одредба

Член 28 Национална одредба

Член 29 Национална одредба

Член 30 Национална одредба
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Формулар ЕУ-МК

(Се изготвува на ниво на поединечен пропис на ЕУ - консолидирана верзија, со сите негови членови)

CELEX Број на прописот на ЕУ: 32006R1924

Наслов и број на Службен весник на Европската унија:  Директива 2005/36/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 7 септември 2005 година за 
признавање на професионалните квалификации OJ L 255, 30.9.2005, p. 22–142 (

Наслов на прописот на ЕУ на англиски јазик: 

 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications 

Измени на прописот на ЕУ:

Council Directive 2006/100/EC of 20 November 2006 
Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 
Commission Regulation (EC) No 755/2008 of 31 July 2008 
Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 
Commission Regulation (EC) No 279/2009 of 6 April 2009 
Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 
Commission Regulation (EU) No 623/2012 of 11 July 2012 
Council Directive 2013/25/EU of 13 May 2013 
Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1444379399097&rid=1
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Назив на националните правни 
прописи во кои се транспонира 
прописот на ЕУ (кратенка)

ЕПП бр. на 
националните 
правни прописи

Дали е  нацрт  пропис  или 
донесен пропис  

(доколку е донесен пропис 
се пополнува последната 
колона)

Број на Службен 
весник на 
Република 
Македонија 
(бр./година со 4 
цифри)

Забелешка

1 Предлог на закон за 
медицинските сестри и 
акушерките

(ЗМСА) нацрт

2

Датум на изработка: --------------

Верзија: 2  (се ажурира со секое донесување на нов  национален правен пропис  и означува нумерички со арапски бројки)

Одговорно лице: --------------------------------------------------------, Министерство за здравство

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
1

Оваа директива ги 
востановува правилата 
според кои дадена земја-
членка која го обврзува 
пристапот до регулираната 
професија или нејзиното 
извршување на својата 
територија со поседување на 
определени професионални 
квалификации (во 
понатамошниот текст „земја-
членка примател“) ги 
признава професионалните 
квалификации стекнати во 
една или во неколку други 
земји-членки (во 
понатамошниот текст „земја-
членка на потекло“) и кои му 
овозможуваат на лицето кое 
ги поседува наведените 
квалификации таму да ја 
извршува истата професија. 

Член 
2

1. Оваа директива се 
применува за сите граѓани 
на дадена земја-членка, 
вклучувајќи го извршувањето 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

на слободните професии,  
кои сакаат да извршуваат 
регулирана професија во 
друга земја-членка, различна 
од земјата-членка во која ги 
стекнале своите 
професионални 
квалификации како 
самовработени или 
вработени лица. 
2. Секоја земја-членка може 
да им дозволи на граѓаните 
на земја-членка кои 
поседуваат доказ за 
професионални 
квалификации кои не се 
стекнати во земјата-членка 
да извршуваат регулирана 
професија, во смисла на 
значењето на член 3(1)(а), 
на нејзината територија во 
согласност со своите 
прописи. Кога се работи за 
професиите опфатени во 
Наслов III, Поглавје III, ова 
првично признавање ги 
почитува минималните 
услови за обука утврдени во 
тоа Поглавје. 
3. Кога, за определена 
регулирана професија, во 
определен правен 
инструмент на правото на 
Заедницата, се предвидени 
други специјални правила 
директно поврзани со 
признавањето на 
професионалните 
квалификации, не се 
применуваат соодветните 
одредби на оваа директива. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
3

Дефиниции
1. За целите на оваа 
директива се применуваат 
следниве дефиниции:
(а) „регулирана професија“: 
претставува професионална 
дејност или група на 
професионални дејности, 
пристапот до кои, 
извршувањето на кои или 
еден од начините на 
извршување на кои, е 
предмет, директно или 
индиректно, по сила на 
законските, регулаторните 
или административните 
одредби на поседување на 
определени професионални 
квалификации; особено, 
употребата на 
професионалната титула, 
ограничена од законски, 
регулаторни или 
административни одредби 
на лица кои поседуваат 
одредена професионална 
квалификација претставува 
начин на извршување. Кога 
не се применува првата 
реченица од оваа 
дефиниција, професијата 
наведена во став 2 се смета 
за регулирана професија; 
(б) „професионални 
квалификации“:  се 
квалификации, потврдени со 
доказ за формални 
квалификации, со потврдата 
за способност наведена во 
член 11, точка (а) (i) и/или со 
професионално искуство; 
(в) „доказ за формални 
квалификации“: дипломи, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

сертификати и други докази 
издадени од надлежен орган 
во земја-членка, определен 
за таа цел според 
законските, регулаторните 
или административните 
одредби на таа земја-членка 
со кои се потврдува 
успешното завршување на 
професионалната обука 
добиена, главно, во 
Заедницата. Кога не се 
применува првата реченица 
од оваа дефиниција, 
доказите за професионални 
квалификации наведени во 
став 3 се сметаат за докази 
за формални квалификации;
(г) „надлежен орган“: е секој 
орган или тело овластен од 
земјата-членка да издава 
или добива дипломи за 
обуки или други документи 
или информации, како и да 
ги добива барањата и да ги 
донесува одлуките, 
наведени во оваа директива. 
(д) „регулирано образование 
и обука“: е секоја обука која 
е специјално насочена кон 
извршување на дадена 
професија и која вклучува 
курс или курсеви, дополнети, 
каде што е соодветно, со 
професионална обука или 
пробен или професионален 
стаж. 
Структурата и нивото на 
професионалната обука, 
пробниот или 
професионалниот стаж се 
определува со законите, 
регулативите и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

административните одредби 
на соодветната земја-членка 
или се следи или одобрува 
од страна на органот 
определен за таа цел; 
(ѓ) „професионално 
искуство“: е конкретното и 
законското извршување на 
соодветната професија во 
дадена земја-членка; 
(е) „период на 
приспособување“: 
претставува извршувањето 
на регулирана професија во 
земјата-членка примател под 
контрола на квалификуван 
професионалец, при што 
таквиот период на 
контролиран стаж 
евентуално се придружува 
со дополнителна обука. Тој 
период на контролиран стаж 
е предмет на оцена. 
Деталните правила за 
регулирање на периодот на 
приспособување и неговото 
оценување, како и статусот 
на мигрантот кој се 
контролира, се утврдуваат 
од страна на надлежниот 
орган во земјата-членка 
примател. 
Статусот во земјата-членка 
примател на лицето во 
периодот на контролиран 
стаж, особено во однос на 
правото на престој и на 
задолженијата, социјалните 
права и придобивки, 
додатоците и 
надоместоците, се 
утврдуваат од страна на 
надлежните органи во таа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

земја-членка, во согласност 
со применливото право на 
Заедницата. 
(ж) „тест за способност“: е 
проверка на стручното 
знаење на барателот, 
извршена од страна на 
надлежните органи на 
земјата-членка примател, со 
цел да се оцени способноста 
на барателот за извршување 
на регулирана професија во 
таа земја-членка. Со цел да 
дозволат спроведување на 
овој тест, надлежните органи 
составуваат список на 
области кои, врз основа на 
споредба на образованието 
и обуката кои ги бара 
земјата-членка и оние кои ги 
добил барателот, не се 
опфатени со дипломата или 
друг доказ за 
професионални 
квалификации кои ги 
поседува барателот.   
Тестот за способност треба 
да го има предвид фактот 
дека барателот е 
квалификуван специјалист 
во земјата-членка на 
потекло, или во земјата-
членка од којашто доаѓа. Тој 
опфаќа области кои се 
избираат од областите 
наведени на списокот, чие 
познавање е неопходно за 
извршувањето на 
професијата во земјата-
членка примател. Тестот, 
исто така, може да опфаќа 
познавање на 
професионалните правила 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

кои се применливи за 
предметните дејности во 
земјата-членка примател. 
Деталната примена на 
тестот за способност и 
статусот во земјата-членка 
примател на барателот кој 
сака да се подготви за 
тестот за способност во таа 
земја се определуваат од 
страна на надлежните 
органи во таа земја-членка; 
(з) „директор на 
претпријатие“: е секое лице 
кое во соодветната 
професионална област 
извршува во претпријатието 
дејност: 
(i) како директор на 
претпријатие или директор 
на филијала на 
претпријатие; или 
(ii) како заменик на 
сопственикот или на 
директорот на 
претпријатието каде таа 
должност вклучува 
одговорност еднаква на 
одговорноста на 
сопственикот или на 
директорот кој го 
претставува; или  
(iii) на раководна дејност со 
задолженија од трговски 
и/или технички карактер и со 
одговорност за еден или за 
повеќе оддели на 
претпријатието. 
2. Професијата извршувана 
од страна на членовите на 
здружение или на 
организација, наведена во 
Анекс I се смета за 



41

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

регулирана професија. 
Целта на здруженијата или 
на организациите наведени 
во првиот потстав е, 
особено, да промовираат и 
да одржуваат висок 
стандард во соодветната 
професионална област.  За 
таа цел, тие се признаени во 
специјална форма од страна 
на земјата-членка и им 
издаваат доказ за 
професионални 
квалификации на нивните 
членови, осигуруваат дека 
нивните членови ги 
почитуваат правилата на 
професионално однесување 
кои тие ги пропишуваат и им 
го пренесуваат правото на 
користење на титула или 
писма за назначување, или 
на користење на статус кој 
одговара на тие формални 
квалификации. 
Во секој случај, кога 
одредена земја-членка им 
доделува признание на 
здружение или на 
организација наведена во 
првиот потстав, таа ја 
известува Комисијата, која 
објавува соодветно 
соопштение во Службениот 
весник на Европската унија. 
3. Доказот за формални 
квалификации издаден од 
трета земја се смета за 
доказ за формални 
квалификации доколку 
лицето кое го поседува има 
тригодишно професионално 
искуство во соодветната 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

професија на територијата 
на земјата-членка која го 
признала тој доказ за 
формални квалификации во 
согласност со член 2(2), 
заверен од таа земја-членка. 

Член 
4

Последици од 
признавањето
1. Признавањето на 
професионалните 
квалификации од страна на 
земјата-членка примател му 
овозможува на корисникот 
да добие пристап во таа 
земја-членка до истата 
професија за која е 
квалификуван во земјата-
членка на потекло и да ја 
извршува таа професија во 
земјата-членка примател под 
истите услови како нејзините 
граѓани. 
2. За целите на оваа 
директива, професијата која 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

барателот сака да ја 
извршува во земјата-членка 
примател е истата за која тој 
е квалификуван во земјата-
членка на потекло, доколку 
опфатените дејности се 
споредливи. 

Член 
5

Принцип на слободно 
давање на услуги
1. Без тоа да биде во 
спротивност со конкретни 
одредби на правото на 
Заедницата, како и на 
членовите 6 и 7 од оваа 
директива, земјите-членки 
не го ограничуваат, од каква 
било причина поврзана со 
професионалните 
квалификации, слободното 
обезбедување на услуги во 
друга земја-членка. 
(а) доколку давателот на 
услуги е со законско 
седиште во земја-членка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

заради извршување на 
истата професија во неа (во 
понатамошниот текст „земја-
членка на регистрирано 
седиште“) и 
(б) кога давателот на услуги 
ќе се пресели, доколку ја 
извршувал истата професија 
во земјата-членка на 
регистрирано седиште 
најмалку во рок од две 
години во текот на 
последните десет години 
пред давањето на услуги 
доколку таа професија не е 
регулирана во соодветната 
земја-членка. Условот кој 
предвидува двегодишно 
извршување на професијата 
не се применува кога 
професијата или 
образованието и обуката 
потребни за таа професија 
се регулирани. 
2. Одредбите од овој наслов 
се применуваат исклучиво 
кога давателот на услуги ќе 
се пресели на територијата 
на земјата-членка примател 
за да ја извршува, на 
времена или на случајна 
основа, професијата 
наведена во став 1. 
Времениот или случајниот 
карактер на давањето на 
услугите се оценува од 
случај до случај, особено во 
однос на неговото траење, 
честота, редовност и 
непрекинатост.  
3. Кога давателот на услуги 
ќе се пресели, тој е предмет 
на примена на правилата за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

професионално однесување 
со професионален, законски 
или административен 
карактер, кои се директно 
поврзани со 
професионалните 
квалификации, како, на 
пример, дефинирањето на 
професијата,  користењето 
на титули и сериозното 
непрофесионално 
однесување кои се директно 
и конкретно поврзани со 
заштитата и безбедноста на 
корисниците, како и 
дисциплинарни одредби 
применливи во земјата-
членка примател за 
квалификуваните лица кои ја 
извршуваат истата 
професија во таа земја-
членка. 

Член 
6

Ослободување од барања
Во согласност со член 5(1), 



46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

земјата-членка примател ги 
ослободува давателите на 
услуги со седиште во друга 
земја-членка од барањата 
кои ги наложува за 
специјалистите со седиште 
на нејзината територија во 
однос на:
(а) овластување преку 
регистрација кај 
професионална 
организација или тело или 
членство во истите. Со цел 
да се олесни примената на 
дисциплинарните одредби 
во сила на нивната 
територија во согласност со 
член 5(3), земјите-членки 
можат да предвидат 
автоматска времена 
регистрација кај или 
формално членство во таква 
професионална 
организација или тело, под 
услов таквата регистрација 
или членство да не го 
одложува или на друг начин 
да го усложнува 
обезбедувањето на услуги и 
да не вклучува било какви 
дополнителни трошоци за 
давателот на услуги. 
Примерок од декларацијата 
и, каде што е применливо, 
од документот за 
продолжување на важноста 
наведен во член 7(1), 
придружени, за професиите 
кои се поврзани со здравјето 
и безбедноста на 
населението наведени во 
член 7(4) или кои користат 
автоматско признавање 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

според Наслов III Поглавје 
III, со примерок од 
документите наведени во 
член 7(2) се испраќаат од 
надлежните органи до 
соодветната професионална 
организација или тело, што 
претставува автоматска 
времена регистрација или 
формално членство за таа 
цел; 
(б) регистрација во јавен 
орган за социјално 
осигурување, со цел 
порамнување на сметките со 
осигурител во однос на 
дејностите кои се 
извршуваат во интерес на 
осигурените лица. 
Меѓутоа, давателот на 
услуги го информира 
однапред или, во итен 
случај, последователно, 
телото наведено во точка (б) 
за услугите кои ги 
обезбедил. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
7

Барањата за претходна 
декларација во случај на 
преместување на давателот 
на услуги
1. Земјите-членки можат да 
воведат барање кога 
давателот на услуги се 
премести за прв пат од една 
земја-членка во друга, со 
цел да обезбедува услуги, 
тој да го извести надлежниот 
орган на земјата-членка 
примател со писмена 
декларација, која се 
составува претходно и 
содржи податоци за какво 
било осигурително покритие 
или други начини на лична 
или колективна заштита во 
однос на професионалната 
одговорност. Таа 
декларација се обновува 
еднаш годишно доколку 
давателот на услуги има 
намера да дава услуги 
според времена или 
случајна основа во таа 
земја-членка во текот на 
соодветната година. 
Давателот на услуги може да 
направи декларација во 
секаква форма. 
2. Покрај тоа, при првото 
давање на услуги, или 
доколку постои суштествена 
промена во состојбата 
наведена во документите, 
земјата-членка може да бара 
декларацијата да биде 
придружена со следниве 
документи:
(а) доказ за државјанство на 
давателот на услуги; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(б) потврда дека лицето е со 
законско седиште во 
земјата-членка заради 
извршување на соодветните 
дејности и дека не му е 
наложена забрана, дури и 
времена, за извршување на 
таа дејност  во моментот на 
доставување на потврдата; 
(в) доказ за професионални 
квалификации;
(г) за случаите наведени во 
член 5(1)(б), каков било 
доказ дека давателот на 
услуги ја извршувал 
соодветната дејност 
најмалку две години во текот 
на последните десет години; 
(д) за професиите во 
секторот на безбедност, кога 
земјата-членка го бара тоа 
за своите граѓани,, доказ за 
неосудуваност. 
3. Услугата се дава под 
професионалната титула на 
земјата-членка на 
регистрирано седиште, 
доколку таквата титула 
постои во таа земја-членка 
за предметната 
професионална дејност.  
Титулата се наведува на 
службениот јазик или на 
еден од службените јазици 
на земјата-членка на 
регистрирано седиште, на 
начин да се избегне каква 
било забуна со 
професионалната титула во 
земјата-членка примател. 
Доколку не постои таква 
професионална титула во 
земјата-членка на 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

регистрирано седиште, 
давателот на услуги ги 
наведува своите 
професионални 
квалификации на 
службениот јазик или на 
еден од службените јазици 
на таа земја-членка. По пат 
на отстапување, услугата се 
обезбедува под 
професионалната титула во 
земјата-членка примател за 
случаите наведени во 
Наслов III, Поглавје III. 
4. За првото давање на 
услуги, кога се работи за 
регулирани професии кои се 
однесуваат на здравјето и 
безбедноста на населението 
и кои не користат автоматско 
признавање според Наслов 
III, Поглавје III, надлежниот 
орган на земјата-членка 
примател може да ги 
провери професионалните 
квалификации на давателот 
на услуги пред првото 
давање на услуги. Таква 
претходна проверка е можна 
само кога целта на 
проверката е да се избегне 
сериозна штета на здравјето 
или на безбедноста на 
примателот на услугата како 
резултат на недостаток на 
професионални 
квалификации на давателот 
на услугите и кога таа не го 
надминува она што е 
неопходно за таа цел. 
Во рок до еден месец од 
добивањето на 
декларацијата и 



51

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
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на 
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Број на 
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усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

придружните документи, 
надлежниот орган се 
обидува да го извести 
давателот на услуги за 
својата одлука да не ги 
проверува квалификациите 
или за исходот на таквата 
проверка. Кога постои 
тешкотија којашто може да 
предизвика одложување, 
надлежниот орган го 
известува давателот на 
услуги во текот на првиот 
месец за причината за 
одложувањето и рокот за 
донесувањето одлука, за 
постапката што треба да се 
заврши во текот на вториот 
месец од приемот на 
комплетната документација.  
Кога постои значителна 
разлика помеѓу 
професионалните 
карактеристики на давателот 
на услугите и обуката која се 
бара во земјата-членка 
примател, до тој степен што 
таа разлика е штетна за 
здравјето и безбедноста на 
населението, земјата-членка 
примател му дава на 
давателот на услуги можност 
да покаже, првенствено 
преку тест за способност, 
дека тој го стекнал знаењето 
или компетентноста кои му 
недостигале. Во секој случај, 
обезбедувањето на услугите 
може да започне во рок од 
еден месец од 
донесувањето на одлуката 
во согласност со 
претходниот потстав. 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Доколку нема реакција од 
надлежниот орган во 
роковите наведени во 
претходните потставови, 
услугата може да се 
обезбедува. 
Кога квалификациите се 
потврдени според овој став, 
услугата се обезбедува под 
професионалната титула на 
земјата-членка примател.

Член 
8

Административна 
соработка
1. Надлежните органи на 
земјата-членка примател 
можат да побараат 
надлежните органи на 
земјата-членка на 
регистрирано седиште за 
секое давање на услуги да 
достават информации за 
законитоста на седиштето на 
давателот на услуги и 
неговото добро однесување, 
како и за отсуството на 
дисциплинарни или кривични 
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

санкции од професионален 
карактер. Надлежните 
органи на земјата-членка на 
регистрирано седиште ги 
обезбедуваат овие 
информации во согласност 
со одредбите на член 56. 
2. Надлежните органи 
осигуруваат размена на сите 
информации неопходни за 
правилно разгледување на 
жалбите, поднесени од 
примателот на услугата 
против давателот на 
услугата.  Примателите на 
услугата се известуваат за 
исходот од жалбата. 

Член 
9

Информации кои треба да 
им бидат дадени на 
примателите на услугата
Кога услугата се обезбедува 
под професионалната 
титула на земјата-членка на 
регистрирано седиште или 
според професионалните 
квалификации на давателот 



54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
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ње

Забелешка

на услуги, покрај барањата 
кои се однесуваат на 
информациите содржани во 
правото на Заедницата, 
надлежните органи на 
земјата-членка примател 
можат да побараат 
давателот на услугите да му 
обезбеди на примателот која 
било од следниве 
информации:
(а) доколку давателот на 
услуги е регистриран во 
трговскиот регистар или 
сличен јавен регистар, 
регистарот во кој е 
регистриран, неговиот 
регистрарски број, или 
соодветни начини за 
идентификација содржани во 
тој регистар; 
(б) доколку дејноста е 
предмет на овластување во 
земјата-членка на 
регистрирано седиште, 
името и адресата на 
надлежниот надзорен орган;
(в) секое професионално 
здружение или слично тело 
во кое е регистриран 
давателот на услуги; 
(г) професионалната титула 
или, доколку не постои 
таква, професионалната 
квалификација на давателот 
на услуги и земјата-членка 
во која таа е стекната; 
(д) доколку давателот на 
услуги извршува дејност која 
е предмет на ДДВ, 
идентификацискиот број за 
ДДВ наведен во член 22(1) 
од шестата Директива 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

77/388/EEЗ на Советот од 17 
мај 1977 година за 
усогласување на законите на 
земјите-членки во областа 
на даноците на промет - 
Општ систем за данокот на 
додадена вредност: еднаква 
основа за оцена1;
(ѓ) податоци за секое 
осигурително покритие или 
друг начин на лична или на 
колективна заштита во однос 
на професионалната 
одговорност. 

Член 
10

Обем
Ова поглавје се применува 
за сите професии кои не се 
опфатени со Поглавјата II и 
III од овој наслов и во 
следниве случаи во кои 
барателот, поради конкретни 
и исклучителни причини, не 
ги задоволува условите 
утврдени во тие Поглавја:

1 Сл. весник L 145, 13.6.1977 год, стр. 1. Директива како што е последен пат изменета со Директивата  2004/66/EЗ (Сл. весник L 168, 1.5.2004 год, стр 35).
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(а) за дејностите наведени 
во Анекс IV, кога мигрантот 
не ги исполнува барањата 
наведени во членовите 17, 
18 и 19; 
(б) за лекарите со општо 
образование, лекарите-
специјалисти, медицинските 
сестри со општ профил, 
стоматолозите, 
стоматолозите-специјалисти, 
ветеринарите, акушерките, 
фармацевтите и 
архитектите, кога мигрантот 
не ги исполнува условите за 
ефективна и законска 
професионална пракса 
наведена во членовите 23, 
27, 33, 37, 39, 43 и 49;
(в) за архитектите, кога 
мигрантот поседува доказ за 
професионални 
квалификации кои не се 
наведени во Анекс V, точка 
5.7; 
(г) без тоа да биде во 
спротивност со членовите 
21(1), 23 и 27 за лекарите, 
сестрите, стоматолозите, 
ветеринарите, акушерките, 
фармацевтите и архитектите 
кои поседуваат доказ за 
професионални 
квалификации како 
„специјалист“,  кога тие 
треба да поминат обука за 
добивање на титула 
наведена во Анекс V, точка 
5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 и 5.7.1, исклучиво 
заради признавање на 
соодветната 
специјализација; 
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но 
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ње

Забелешка

(д) за медицински сестри со 
општ профил и за 
специјализирани медицински 
сестри кои поседуваат доказ 
за професионални 
квалификации како 
„специјалист“,  кога тие 
треба да поминат обука за 
добивање на титула 
наведена во Анекс V, точка 
5.2.2, кога мигрантот бара 
признавање во друга земја-
членка во која соодветните 
професионални дејности се 
извршуваат од 
специјализирани медицински 
сестри без обука за 
медицинска сестра со општ 
профил; 
(ѓ) за специјализирани 
медицински сестри без обука 
за медицинска сестра со 
општ профил, кога мигрантот 
бара признавање во друга 
земја-членка во која 
соодветните професионални 
дејности се извршуваат од 
медицински сестри со општ 
профил, специјализирани 
медицински сестри без обука 
за медицинска сестра со 
општ профил или 
специјализирани медицински 
сестри кои поседуваат доказ 
за професионални 
квалификации како 
специјалист, кога тие треба 
да поминат обука за 
добивање на титулите 
наведени во Анекс V, точка 
5.2.2, ;
(е) за мигранти кои ги 
исполнуваат барањата 
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Забелешка

утврдени во член 3(3).

Член 
11

Нивоа на квалификација
За целите на применување 
на член 13, 
професионалните 
квалификации се групираат 
во рамките на следниве 
нивоа, како што е опишано 
подолу:
(а) потврда за способност 
издадена од надлежен орган 
во земјата-членка на 
потекло, определен во 
согласност со законските, 
регулаторните и 
административните одредби 
на таа земја-членка врз 
основа на:
(i) обука која не претставува 
дел од свидетелството или 
дипломата во смисла на 
значењето на точките (б), 
(в), (г) или (д), или 
специјален испит без 
претходна обука, или 
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Забелешка

извршување на професијата 
со полно работно време во 
земјата-членка во три 
последователни години или 
за соодветен период со 
скратено работно време во 
текот на последните 10 
години, 
(ii) или општо основно или 
средно образование, кое 
потврдува дека лицето се 
здобило со општи 
познавања; 
(б) свидетелство кое 
потврдува успешно 
завршување на средното 
образование, кое е:
(i) општо, дополнително со 
курс или професионална 
обука, различни од оние кои 
се наведени во точка (в) 
и/или со пробен или 
професионален стаж кој е 
потребен како дополнување 
на тој курс, 
(ii) техничко или 
професионално, 
дополнително, каде што е 
соодветно, со курс или 
професионална обука 
наведени во точка (i) и/или 
со пробен или 
професионален стаж кој е 
потребен како дополнување 
на тој курс; 
(в) диплома со која се 
потврдува успешно 
завршување на:
(i) обука по завршување на 
средното образование, 
различна од онаа наведена 
во точките (г) и (д) со траење 
од најмалку една година или 
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со соодветно траење за 
половина време на 
обучување, еден од 
условите за прием за кој е, 
како општо правило, 
успешно завршување на 
средното образование што е 
потребно за прием на 
универзитет или виша школа 
или завршување на 
соодветно средно 
образование, како и 
професионална обука, која 
може да биде потребна како 
дополнение на курсот по 
средното образование; или 
(ii) кога се работи за 
регулирана професија, обука 
со специјална структура, 
вклучена во Анекс II, 
соодветна на нивото на 
обука предвидена во (i), која 
обезбедува соодветен 
професионален стандард и 
го подготвува лицето за 
соодветно ниво на 
одговорности и функции. 
Списокот во Анекс II може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2), со цел да се земе 
предвид обуката која ги 
исполнува барањата 
предвидени во претходната 
реченица; 
(г) диплома со која се 
потврдува успешно 
завршување на обука по 
средното образование со 
траење од најмалку три, но 
не повеќе од четири години, 
или со соодветно траење со 
половина време на 
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Број 
на 
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Член Наслов 
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како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

обучување, во универзитет 
или виша школа или во 
друга установа која 
обезбедува еднакво ниво на 
обука, како и 
професионалната обука која 
може да биде потребна како 
дополнение на тој курс по 
средното образование; 
(д) диплома со која се 
потврдува успешно 
завршување на обука по 
средното образование со 
траење од најмалку четири 
години, или со соодветно 
траење со половина време 
на обучување, во 
универзитет или виша школа 
или во друга установа која 
обезбедува еднакво ниво на 
обука и, каде што е 
соодветно, дека лицето 
успешно ја поминало 
професионалната обука која 
е потребна како дополнение 
на курсот по средното 
образование;
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Број 
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Член Наслов 
на 
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ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
12

Еднаков третман на 
квалификациите
Секој доказ за формални 
квалификации или група на 
докази за формални 
квалификации издадени од 
надлежен орган на земја-
членка, со која се потврдува 
успешното завршување на 
обука во Заедницата која е 
признаена од таа земја-
членка како соодветна во 
однос на нивото и која на 
лицето му ги дава истите 
права на пристап до 
професијата или нејзиното 
извршување, или подготовка 
за извршување на таа 
професија, се смета за доказ 
за професионални 
квалификации од видот 
опфатен со член 11, 
вклучувајќи го соодветното 
ниво.
Секоја професионална 
квалификација, која, иако не 
ги задоволува барањата 
содржани во законските, 
регулаторните и 
административните одредби 
кои се важечки во земјата-
членка на потекло за 
пристап или извршување на 
професија, му ги дава на 
лицето кое ги поседува 
стекнатите права по силата 
на тие одредби, исто така се 
смета за таков доказ за 
формални квалификации 
според условите кои се 
наведени во првиот потстав. 
Оваа одредба особено се 
применува доколку земјата-
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Плани
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

членка на потекло го 
повишила нивото на обука 
потребно за пристап до 
дадена професија и за 
нејзино извршување и 
доколку лице кое поминало 
претходна обука која не ги 
исполнува барањата на 
новата квалификација, 
користи стекнати права по 
силата на националните 
законски, регулаторни и 
административни одредби; 
во таков случај претходната 
обука се смета од страна на 
земјата-членка примател, за 
целите на примена на член 
13, како соодветна на нивото 
на новата обука.  

Член 
13

Услови за признавање
1. Доколку пристапот до 
регулираната професија или 
нејзиното извршување во 
земјата-членка примател 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

зависи од поседувањето на 
определени професионални 
квалификации, надлежните 
органи на таа земја-членка 
дозволуваат пристап до таа 
професија и нејзино 
извршување под условите 
кои се применуваат за 
нејзините граѓани, за 
барателите кои поседуваат 
потврда за способност или 
доказ за професионални 
квалификации, барани од 
друга земја-членка, со цел 
да се добие пристап до таа 
професија или таа да се 
извршува на нејзината 
територија. 
Потврдата за способност 
или доказот за 
професионални 
квалификации треба да ги 
задоволуваат следниве 
услови:
(а) тие треба да се издадени 
од надлежен орган во земја-
членка, определен во 
согласност со законските, 
регулаторните и 
административните одредби 
на таа земја-членка; 
(б) тие треба да потврдуваат 
ниво на професионална 
квалификација, кое е 
најмалку еднакво на нивото, 
непосредно пред нивото кое 
го бара земјата-членка 
примател, како што е 
опишано во член 11. 
2. Пристапот до професијата 
и нејзиното извршување, 
како што е опишано во став 
1, им се дава и на 
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Член Наслов 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

барателите кои ја 
извршувале професијата 
наведена во тој став со 
полно работно време во рок 
од две години во текот на 
претходните десет години во 
друга земја-членка која не ја 
регулира таа професија, под 
услов тие да поседуваат 
една или повеќе потврди за 
способност или документи за 
докажување на 
професионалните 
квалификации. 
Потврдата за способност и 
доказот за професионални 
квалификации треба да ги 
задоволуваат следниве 
услови:
(а) тие треба да се издадени 
од надлежен орган во земја-
членка, определен во 
согласност со законските, 
регулаторните и 
административните одредби 
на таа земја-членка;
(б) тие треба да потврдуваат 
ниво на професионална 
квалификација, кое е 
најмалку еднакво на нивото, 
непосредно пред нивото кое 
го бара земјата-членка 
примател, како што е 
опишано во член 11; 
(в) тие треба да потврдуваат 
дека лицето е подготвено за 
извршување на соодветната 
професија. 
Меѓутоа, двегодишното 
професионално искуство 
наведено во првиот потстав 
не може да се бара, ако 
доказот за професионални 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

квалификации кој го 
поседува барателот 
потврдува регулирано 
образование и обука во 
смисла на значењето на 
член 3(1) (д) на нивоата на 
квалификации опишани во 
член 11, точка (б), (в), (г) или 
(д). Регулираното 
образование и обука 
наведени во Анекс III се 
смета за регулирано 
образование и обука на 
нивото опишано во член 11, 
точка (в). Списокот во Анекс 
III може да се изменува во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2), со 
цел да се земе предвид 
регулираното образование и 
обука која обезбедува 
соодветен професионален 
стандард и го подготвува 
лицето за соодветно ниво на 
одговорности и функции. 
3. По пат на отстапување од 
став 1, точка (б) и од став 2, 
точка (б), земјата-членка 
примател дозволува пристап 
до регулирана професија и 
нејзино извршување кога 
пристапот до таквата 
професија на нејзината 
територија е условен со 
поседување на 
квалификација со која се 
потврдува успешно 
завршување на вишо или 
високо образование со 
траење од четири години и 
кога барателот ја поседува 
квалификацијата наведена 
во член 11, тока (в). 
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
14

Компензациски мерки
1. Член 13 не ја спречува 
земјата-членка примател да 
наложи барателот да помине 
период на приспособување 
во траење до три години или 
да полага тест за способност 
доколку:
(а) траењето на обуката за 
која тој обезбедува доказ 
според условите од член 13, 
став 1 или 2, е најмалку една 
година пократко од тоа што 
го бара земјата-членка 
примател; 
(б) обуката што ја добил 
покрива значително 
различни содржини од оние 
кои се опфатени со доказот 
за професионални 
квалификации потребен во 
земјата-членка примател; 
(в) регулираната професија 
во земјата-членка примател 
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но 
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асува
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Забелешка

опфаќа една или повеќе 
регулирани професионални 
дејности, кои не се вклучени 
во соодветната професија во 
земјата-членка на потекло 
на барателот во смисла на 
значењето на член 4(2) и таа 
разлика се состои од 
конкретна обука која ја бара 
земјата-членка примател и 
која покрива значително 
различни содржини од оние 
кои се опфатени со 
потврдата за способност или 
доказот за професионални 
квалификации на барателот.  
2. Доколку земјата-членка 
примател ја користи 
можноста предвидена во 
став 1, таа треба да му 
понуди на барателот избор 
помеѓу период на 
приспособување и тест за 
способност. 
Кога заради определена 
професија одредена земја-
членка смета дека е 
неопходно да се отстапи од 
барањето, наведено во 
претходниот потстав, да му 
се даде на барателот 
можност за избор помеѓу 
период на приспособување и 
тест за способност, таа 
однапред  ги известува 
другите земји-членки и 
Комисијата и обезбедува 
доволни оправдувања за 
отстапувањето. 
Ако, откако ќе ги добие сите 
потребни информации, 
Комисијата процени дека 
отстапувањето наведено во 
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ње

Забелешка

вториот потстав е 
несоодветно или дека тоа не 
е во согласност со правото 
на Заедницата, таа во рок од 
три месеци ќе побара 
соодветната земја-членка да 
се откаже од преземањето 
на предвидената мерка.  Во 
отсуство на одговор од  
Комисијата во рамките на 
погоре наведениот период, 
отстапувањето може да се 
примени. 
3. По пат на отстапување од 
принципот на право на 
барателот да одбира, 
утврден во став 2, за 
професиите чие извршување 
бара прецизно познавање на 
националното законодавство 
и во однос на кои давањето 
на совет и/или помош за 
националното законодавство 
претставува суштински и 
постојан аспект на 
професионалната дејност, 
земјата-членка примател 
може да пропише или 
период на приспособување 
или тест за способност. 
Ова, исто така, се однесува 
и на случаите предвидени во 
член 10, точка (б) и (в), во 
член 10, точка (г) за лекари и 
стоматолози, во член 10, 
точка (ѓ) кога мигрантот бара 
признавање во друга земја-
членка во која соодветните 
професионални дејности се 
извршуваат од медицински 
сестри со општ профил или 
специјализирани медицински 
сестри со доказ за 
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Забелешка

формални квалификации 
како специјалист по обука со 
која се стекнуваат титулите 
наведени ви Анекс V, точка 
5.2.2 и во член 10 точка (е). 
Во случаите опфатени во 
член 10 точка (а), земјата-
членка примател може да 
бара период на 
приспособување или тест за 
способност доколку 
мигрантот предвидува 
извршување на 
професионални дејности 
како самовработено лице 
или како директор на 
претпријатие, за што е 
потребно познавање и 
примена на посебните 
важечки национални 
прописи, под услов 
познавањето и примената на 
тие прописи да се бараат од 
надлежните органи на 
земјата-членка примател од 
нејзините граѓани за пристап 
до таквите дејности. 
4. За целите на примена на 
став 1, точка (б) и (в), 
„суштински различни 
содржини“ претставува 
содржини чие познавање е 
неопходно за извршување 
на професијата и во однос 
на кои обуката која ја добил 
мигрантот покажува 
значителни разлики во 
времетраењето или 
содржината од обуката која 
ја бара земјата-членка 
примател. 
5. Став 1 се применува со 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
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на 
национал
ниот 
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Број на 
член на 
национа
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Член на националниот 
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усогласен 
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транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

почитување на принципот на 
пропорционалност. Особено, 
доколку земјата-членка 
примател има намера да 
бара од барателот тој да 
помине период на 
приспособување или да 
полага тест за способност, 
таа прво треба да определи 
дали знаењето кое го 
стекнал барателот во текот 
на неговото професионално 
искуство во одредена земја-
членка или во трета земја е 
од карактер што целосно или 
делумно ќе ја компензира 
суштинската разлика 
наведена во став 4.

Член 
15

Откажување од 
компензациските мерки 
врз основа на општи 
платформи
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Број 
на 
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Член Наслов 
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ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

1. За целите на овој член 
„општа платформа“ 
претставува група на 
критериуми за 
професионални 
квалификации кои 
овозможуваат 
надоместување за 
установените суштински 
разлики помеѓу барањата за 
обука кои постојат во 
различните земји-членки за 
дадена професија. Овие 
суштински разлики се 
утврдуваат со споредба на 
траењето и содржината на 
обуката најмалку во две 
третини од земјите-членки, 
вклучувајќи ги сите земји-
членки кои ја регулираат таа 
професија. Разликите во 
содржината на обуката 
можат да произлезат од 
суштинските разлики во 
обемот на професионалните 
дејности. 
2. Општите платформи 
дефинирани во став 1 можат 
да бидат доставени до 
Комисијата од страна на 
земјите-членки или на 
професионалните 
здруженија или организации 
кои се претставителни на 
национално и на европско 
ниво. Доколку Комисијата, по 
консултации со земјите-
членки, е на став дека 
нацртот на општата 
платформа го олеснува 
заедничкото признавање на 
професионалните 
квалификации, таа може да 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

претстави нацрт-мерки 
заради нивно донесување во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2). 
3. Кога професионалните 
квалификации на барателот 
ги задоволуваат 
критериумите кои се 
утврдени во мерките 
донесени во согласност со 
став 2, земјата-членка 
примател ја откажува 
примената на 
компензациските мерки во 
согласност со член 14.
4. Ставовите од 1 до 3 не 
влијаат на надлежноста на 
земјата-членка да решава за 
професионалните 
карактеристики потребни за 
извршување на професиите 
на нивната територија, како 
и за содржината и 
организацијата на нивните 
системи за образование и 
професионална обука. 
5. Доколку одредена земја-
членка смета дека 
критериумите утврдени во 
дадена мерка донесена во 
согласност со став 2 повеќе 
не нудат соодветни гаранции 
за професионалните 
карактеристики, таа за тоа ја 
известува Комисијата која, 
доколку е соодветно, 
претставува нацрт-мерка во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2). 
6. Комисијата до 20 
октомври 2010 година ќе му 
достави на Европскиот 
парламент и на Советот 
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како ќе се 
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ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

извештај за примената на 
овој член и, доколку е 
неопходно, соодветни 
предлози за изменување на 
овој член.  

Член 
16

Барања во однос на 
професионалното 
искуство
Ако во земја-членка 
пристапот до, или 
извршувањето на една од 
дејностите наведени во 
Анекс IV, е условен со 
поседување на општи, 
трговски или професионални 
познавања и способности, 
таа земја-членка го признава 
претходното извршување на 
дејноста во друга земја-
членка како доволен доказ 
за таквите познавања и 
способности. Дејноста треба 
да се извршувала во 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
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усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)
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како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

согласност со членовите 17, 
18 и 19. 

Член 
17

Дејности наведени во 
список I од Анекс IV
1. За дејностите наведени во 
список I од Анекс IV, 
предметната дејност треба 
претходно да се 
извршувала:
(а) во рок од шест 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие; или
(б) во рок од три 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето ќе 
докаже дека добило 
претходна обука за 
соодветната дејност во 
траење од најмалку три 
години, потврдена со 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело  како 
целосно важечки; или 
(в) во рок од четири 
последователни година во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето 
може да докаже дека добило 
претходна обука за 
соодветната дејност во 
траење од најмалку две 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки; или 
(г) во рок од три 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице, кога лицето може да 
докаже дека ја извршувало 
предметната дејност како 
вработено лице најмалку пет 
години; или 
(д) во рок од пет 
последователни години во 
својство на извршен 
директор, од кои најмалку 
три години вклучувале 
технички задолженија и 
одговорности најмалку за 
еден оддел на компанијата,  
кога лицето може да докаже 
дека добило претходна 
обука за соодветната дејност 
во траење од најмалку три 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
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усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки. 
2. Во случаите (а) и (г), 
дејноста не смее да 
завршила повеќе од десет 
години пред датумот на кој 
било поднесено целосното 
барање од страна на 
засегнатото лице до 
надлежниот орган наведен 
во член 56. 
3. Став 1(д) не се применува 
за дејностите во Група ex 
855, фризерски форми, од 
номенклатурата ИСИК. 

Член 
18

Дејности наведени во 
список II од Анекс IV
1. За дејностите наведени во 
список II од Анекс IV, 
предметната дејност треба 
претходно да се 
извршувала:
(а) во рок од пет 
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие; или
(б) во рок од три 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето ќе 
докаже дека добило 
претходна обука за 
соодветната дејност во 
траење од најмалку три 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки; или
(в) во рок од четири 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето 
може да докаже дека добило 
претходна обука за 
соодветната дејност во 
траење од најмалку две 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки; или
(г) во рок од три 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето 
може да докаже дека ја 
извршувало предметната 
дејност како вработено лице 
најмалку пет години; или
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усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
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асува
ње

Забелешка

(д) во рок од пет 
последователни години во 
својство на вработено лице, 
кога лицето може да докаже 
дека добило претходна 
обука за соодветната дејност 
во траење од најмалку три 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки; или
(ѓ) во рок од шест 
последователни години во 
својство на вработено лице, 
кога лицето може да докаже 
дека добило претходна 
обука за соодветната дејност 
во траење од најмалку две 
години, потврдена со 
сертификат признат од 
земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки. 
2. Во случаите (а) и (г), 
дејноста не смее да 
завршила повеќе од десет 
години пред датумот на кој 
било поднесено целосното 
барање од страна на 
засегнатото лице до 
надлежниот орган наведен 
во член 56.
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Забелешка

Член 
19

Дејности наведени во 
список III од Анекс IV
1. За дејностите наведени во 
список III од Анекс IV 
предметната дејност треба 
претходно да се 
извршувала:
(а) во рок од три 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие; или
(б) во рок од две 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето 
може да докаже дека добило 
претходна обука за 
соодветната дејност, 
потврдена со сертификат 
признат од земјата-членка 
или оценет од страна на 
надлежното професионално 
тело како целосно важечки; 
или
(в) во рок од две 
последователни години во 
својство на самовработено 
лице или на директор на 
претпријатие, кога лицето 
може да докаже дека ја 
извршувало предметната 
дејност како вработено лице 
најмалку три години; или
(г) во рок од три 
последователни години во 
својство на вработено лице, 
кога лицето може да докаже 
дека добило претходна 
обука за соодветната 
дејност, потврдена со 
сертификат признат од 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

земјата-членка или оценет 
од страна на надлежното 
професионално тело како 
целосно важечки. 
2. Во случаите (а) и (в), 
дејноста не смее да 
завршила повеќе од десет 
години пред датумот на кој 
било поднесено целосното 
барање од страна на 
засегнатото лице до 
надлежниот орган наведен 
во член 56.

Член 
20

Изменување на списоците 
на дејностите во Анекс IV
Списоците на дејностите во 
Анекс IV кои се предмет на 
признавање на 
професионалното искуство 
во согласност со член 16 
можат да се изменуваат во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2) 
заради ажурирање и 
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

појаснување на 
номенклатурата, под услов 
тоа да не опфаќа никаква 
промена во дејностите 
поврзани со одделните 
категории. 

Член 
21

Принцип на автоматско 
признавање
1.  Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации како лекар, кој 
дава пристап до 
професионалната дејност за 
лекар со општо 
образование, лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
стоматолог, стоматолог-
специјалист, ветеринар, 
фармацевт и архитект, 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.6.2 и 5.7.1 соодветно,  
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

кои ги исполнуваат 
минималните услови за 
обука наведени во 
членовите 24, 25, 31, 34, 35, 
38, 44 и 46 соодветно и за 
целите на давање пристап 
до професионалните 
дејности и нивно 
извршување, на таквиот 
доказ на својата територија 
му дава еднаква важност 
како доказот за 
професионални 
квалификации кој таа го 
издала.    
Таквиот доказ за 
професионални 
квалификации треба да биде 
издаден од страна на 
надлежните тела во земјата-
членка и да биде придружен, 
каде што е соодветно, со 
сертификатите наведени во 
Анекс V, точка 5.1.1, 5.1.2, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 
и 5.7.1 соодветно. 
Одредбите од првиот и 
вториот потстав не влијаат 
врз стекнатите права 
наведени во членовите 23, 
27, 33, 37, 39 и 49. 
2. Секоја земја-членка го 
признава, со цел 
извршување на општа 
медицинска пракса во 
рамките на нејзиниот 
национален систем за 
социјално осигурување, 
доказот за професионалните 
квалификации наведени во 
Анекс V, точка 5.1.4 и 
издаден на граѓаните на 
земјата-членка од страна на 
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но 
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ње

Забелешка

другата земја-членка во 
согласност со минималните 
услови за обука утврдени во 
член 28. 
Одредбите од претходниот 
потстав не влијаат врз 
стекнатите права наведени 
во член 30. 
3. Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации како 
акушерка, издадени на 
граѓани на земји-членки од 
други земји-членки, 
наведени во Анекс V, точка 
5.5.2, кој ги исполнува 
минималните услови за 
обука наведени во член 40 и 
ги задоволува критериумите 
наведени во член 41 и за 
целите на давање пристап 
до професионалните 
дејности и нивно 
извршување, на таквиот 
доказ на својата територија 
му дава еднаква важност 
како доказот за 
професионални 
квалификации кој таа го 
издала. Оваа одредба не 
влијае врз стекнатите права 
наведени во член 23 и 43.
4. Земјите-членки не се 
обврзани да им дадат 
важност на доказ за 
професионални 
квалификации, наведени во 
Анекс V, точка 5.6.2 за 
основање на нови аптеки 
отворени за јавноста. За 
целите на овој став, 
аптеките кои работеле 
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Забелешка

помалку од три години исто 
така се сметаат за нови 
аптеки. 
5. Доказот за 
професионална 
квалификација архитект 
наведен во Анекс V, точка 
5.7.1, кој е подложен на 
автоматско признавање во 
согласност со став 1, 
докажува завршување на 
курс или обука, која 
започнала не порано од 
академската референтна 
година наведена во тој 
Анекс. 
6. Секоја земја-членка дава 
пристап до професиите 
лекар, медицинска сестра со 
општ профил, стоматолог, 
ветеринар, акушерка и 
фармацевт и право на нивно 
извршување само на лица 
кои  поседуваат доказ за 
професионалните 
квалификации наведени во 
Анекс V, точка 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2 и 5.6.2  соодветно, кои 
потврдуваат дека 
соодветното лице ги добило 
во текот на неговата обука и 
каде што е соодветно, 
знаењата и вештините 
наведени во членовите 
24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 
40(3) и 44(3).
Знаењата и вештините 
наведени во членовите 
24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 
40(3) и 44(3) можат да се 
изменуваат во согласност со 
постапката наведена во член 
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Забелешка

58(2)  заради нивно 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок. 
Таквите ажурирања не 
бараат која било земја-
членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица. 
7. Секоја земја-членка ја 
известува Комисијата за 
законските, регулаторните и 
административните одредби 
што ги донесува во однос на 
издавањето доказ за 
формални квалификации во 
областа опфатена со ова 
Поглавје. Покрај тоа, за 
доказот за формални 
квалификации за областа 
наведена во Оддел 8, ова 
известување треба да биде 
упатено до другата земја-
членка. 
Комисијата објавува 
соодветно соопштение во 
Службениот весник на 
Европската унија, 
наведувајќи ги титулите 
усвоени од страна на 
земјите-членки како доказ за 
формални квалификации и, 
каде што е соодветно, 
телото коешто го издава 
доказот за формални 
квалификации, сертификатот 
кој го придружува и 
соодветната професионална 
титула наведена во Анекс V, 
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Забелешка

точка  5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 и 5.7.1 соодветно.

Член 
22

Општи одредби во однос 
на обуката
Во однос на обуката 
наведена во членовите 24, 
25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 и 
46:
(а) Земјите-членки можат да 
дозволат скратено време на 
обучување според условите 
утврдени од страна на 
надлежните органи; тие 
органи осигуруваат 
целосното траење, нивото и 
квалитетот на таквата обука 
да не се на пониско ниво од 
тоа на редовната обука; 
(б) во согласност со 
постапките карактеристични 
за секоја земја-членка, 
продолженото образование 
и обука осигуруваат дека 
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но 
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ње

Забелешка

лицата кои го завршиле 
своето образование се во 
состојба да го следат 
развојот во соодветната 
професионална област до 
нивото кое е неопходно за 
осигурување на безбедно и 
ефикасно давање на услуги. 

Член 
23

Стекнати права 
1. Без да е во спротивност 
со стекнатите права, 
карактеристични за 
соодветните професии, во 
случаите кога доказот за 
формални квалификации 
како лекар, кој дава пристап 
до  професионалната 
дејност за лекар со општо 
образование и лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
стоматолог, стоматолог-
специјалист, ветеринар, 
акушерка и фармацевт, кој 



89

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

го поседуваат граѓани на 
земјите-членки не ги 
задоволува сите барања за 
обука наведени во 
членовите  24, 25, 31, 34, 35, 
38, 40 и 44, секоја земја-
членка како доволен доказ го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации издаден од 
оние земји-членки, доколку 
таквиот доказ потврдува 
успешно завршување на 
обуката која започнала пред 
референтите датуми 
утврдени во Анекс V, точка  
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2 и 5.6.2 и е 
придружен од сертификат во 
кој се наведува дека лицата 
биле ефективно и законски 
ангажирани за предметните 
дејности  најмалку во три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот.
2. Истите одредби се 
применуваат за доказот за 
професионални 
квалификации како лекар кој 
дава пристап до 
професионалната дејност за 
лекар со општо 
образование, лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
стоматолог, стоматолог-
специјалист, ветеринар, 
акушерка и фармацевт, 
стекнати на територијата на 
Демократска Република 
Германија кои не ги 
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исполнуваат сите 
минимални услови за обука 
утврдени во членовите 24, 
25, 31, 34, 35, 38, 40 и 44, 
доколку таквиот доказ 
потврдува успешно 
завршување на обука 
којашто започнала пред:
(а) 3 октомври 1990 година 
за лекари со општо 
образование, медицински 
сестри со општ профил, 
стоматолози, стоматолози-
специјалисти, ветеринари, 
акушерки и фармацевти, и 
(б) 3 април 1992 година за 
лекари-специјалисти. 
Доказот за професионалните 
квалификации наведени во 
првиот потстав на лицата им 
даваат право да извршуваат 
професионални дејности на 
целата територија на 
Германија под истите услови 
како и доказот за 
професионални 
квалификации издаден од 
надлежните органи на 
Германија, наведени во 
Анекс V, точка  5.1.1, 5.1.2, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 
и 5.6.2. 
3. Без да е во спротивност 
со одредбите на член 37(1), 
секоја земја-членка го 
признава доказот за 
формални квалификации 
како лекар, кој дава пристап 
до професионалната дејност 
за лекар со општо 
образование и лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

ветеринар, акушерка, 
фармацевт и архитект, кој го 
поседуваат граѓаните на 
земјите-членки и е издаден 
од поранешна Чехословачка, 
или чијашто обука 
започнала, за Република 
Чешка и за Словачка, пред 1 
јануари 1993 година, кога 
надлежните органи на која 
било од претходно 
наведените земји-членки 
потврдуваат дека таквиот 
доказ за професионални 
квалификации ја има истата 
законска важност во рамките 
на нивната територија како и 
доказот за формални 
квалификации кој тие го 
издаваат и за архитектите, 
како доказот за формални 
квалификации наведени за 
тие земји-членки во Анекс VI, 
точка 6, во однос на 
пристапот до 
професионалната дејност за 
лекар со општо 
образование, лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
ветеринар, акушерка, 
фармацевт за дејностите 
наведени во член 45(2) и 
архитект за дејностите 
наведени во член 48 и 
извршувањето на таквите 
дејности. 
Таквата потврда е 
придружена од сертификат 
издаден од истите тие 
надлежни органи во кој се 
наведува дека лицата биле 
ефиксно и законски 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

ангажирани за предметните 
дејности во рамките на 
нивната територија најмалку 
во три последователни 
години во текот на петте 
години пред издавањето на 
сертификатот.
4. Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации како лекар кој 
дава  пристап до 
професионалната дејност за 
лекар со општо образование 
и лекар-специјалист, 
медицинска сестра со општ 
профил, стоматолог, 
стоматолог-специјалист, 
ветеринар, акушерка, 
фармацевт и архитект, кои 
ги поседуваат граѓаните на 
земјите-членки и кои се 
издадени од поранешниот 
Советски Сојуз, или чијашто 
обука започнала:.
(а) за Естонија пред 20 
август 1991 година,
(б) за Летонија пред 21 
август 1991 година,
(в) за Литванија, пред 11 
март 1990 година, 
кога надлежните органи на 
која било од трите претходно 
наведени земји-членки 
потврдуваат дека таквиот 
доказ ја има истата законска 
важност во рамките на 
нивната територија како и 
доказот кој тие го издаваат и 
за архитектите, како доказот 
за формалните 
квалификации наведени за 
тие земји-членки во Анекс VI, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

точка 6, во однос на 
пристапот до 
професионалната дејност за 
лекар со општо 
образование, лекар-
специјалист, медицинска 
сестра со општ профил, 
стоматолог, стоматолог-
специјалист, ветеринар, 
акушерка, фармацевт за 
дејностите наведени во член 
45(2) и архитект за 
дејностите наведени во член 
48 и извршувањето на 
таквите дејности.
Таквата потврда е 
придружена од сертификат 
издаден од истите тие 
надлежни органи во кој се 
наведува дека лицата биле 
ефективно и законски 
ангажирани за предметните 
дејности во рамките на 
нивната територија најмалку 
во три последователни 
години во текот на петте 
години пред издавањето на 
сертификатот.
Во однос на доказот за 
формални квалификации 
како „ветеринар“ издаден од 
поранешниот Советски 
Сојуз, или за кој обуката 
започнала, за Естонија пред 
20 август 1991 година, 
потврдата наведена во 
претходниот став мора да 
биде придружена од 
сертификат издаден од 
естонските надлежни органи 
во кој се наведува дека 
лицата биле ефективно и 
законски ангажирани за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

предметните дејности во 
рамките на нивната 
територија најмалку во пет 
последователни години во 
текот на седумте години 
пред издавањето на 
сертификатот.
5. Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации како лекар кој 
дава  пристап до 
професионалната дејност за 
лекар со општо образование 
и лекар-специјалист, 
медицинска сестра со општ 
профил, стоматолог, 
стоматолог-специјалист, 
ветеринар, акушерка, 
фармацевт и архитект, кои 
ги поседуваат граѓаните на 
земјите-членки и кои се 
издадени од поранешна 
Југославија, или чијашто 
обука започнала, за 
Словенија, пред 25 јуни 1991 
година, кога надлежните 
органи на претходно 
наведената земја-членка 
потврдуваат дека таквиот 
доказ ја има истата законска 
важност во рамките на 
нивната територија како и 
доказот кој тие го издаваат и 
за архитектите, како доказот 
за формални квалификации 
наведен за тие земји-членки 
во Анекс VI, точка 6, во 
однос на пристапот до 
професионалната дејност за 
лекар со општо 
образование, лекар-
специјалист, медицинска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

сестра со општ профил, 
стоматолог, стоматолог-
специјалист, ветеринар, 
акушерка, фармацевт за 
дејностите наведени во член 
45(2) и архитект за 
дејностите наведени во член 
48 и извршувањето на 
таквите дејности.
Таквата потврда е 
придружена од сертификат 
издаден од истите тие 
надлежни органи во кој се 
наведува дека лицата биле 
ефективно и законски 
ангажирани за предметните 
дејности во рамките на 
нивната територија најмалку 
во три последователни 
години во текот на петте 
години пред издавањето на 
сертификатот.
6. Секоја земја-членка го 
признава како доволен доказ 
за граѓаните на земјите-
членки чиишто доказ за 
професионални 
квалификации како лекар, 
медицинска сестра со општ 
профил, стоматолог, 
ветеринар, акушерка и 
фармацевт не е соодветен 
со титулите наведени за таа 
земја-членка во Анекс V, 
точка 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 
и 5.6.2, доказот за 
професионални 
квалификации издаден од 
тие земји-членки придружен 
со сертификат издаден од 
надлежните органи или тела. 
Во сертификатот наведен во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

првиот потстав се наведува 
дека доказот за формални 
квалификации го потврдува 
успешното завршување на 
обука во согласност со 
членовите 24, 25, 28, 31, 34, 
35, 38, 40 и 44 соодветно и 
од страна на земјата-членка 
којашто го издала и се 
третира на ист начин како и 
квалификациите за кои 
титулите се наведени во 
Анекс V, точка 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2 и 5.6.2 . 

Член 
24

Лекари
Основна обука за 
медицина
1. За пристап до основната 
обука за медицина е 
потребно поседување на 
диплома или свидетелство, 
потребни  за прием за 
соодветните студии на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

универзитет. 
2. Основната медицинска 
обука опфаќа најмалку шест 
години на школување или 
5500 часа на теоретска и 
практична обука обезбедена 
од или под контрола на 
универзитет. 
За лица, кои започнале со 
своите студии пред 1 јануари 
1972 година, курсот на 
обуката наведен во 
претходниот потстав може 
да опфаќа шест месеци 
редовна практична обука 
спроведена на ниво на 
универзитет под контрола на 
надлежните органи. 
3. Основната обука за 
медицина гарантира дека 
заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и способности:
(а) соодветно познавање на 
науките на кои се заснова 
медицината и добро 
разбирање на научните 
методи, вклучувајќи ги 
принципите за мерење на 
биолошките функции, 
оценување на научно 
востановените факти и 
анализата на податоци; 
(б) доволно разбирање на 
структурата, функциите и 
однесувањето на здравите и 
болните лица, како и 
односите помеѓу 
здравствената состојба и 
физичката и социјалната 
средина на човекот; 
(в) соодветно познавање на 
клиничките дисциплини и 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
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на 
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Број на 
член на 
национа
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правен 
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Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

практика, кои му 
дозволуваат да добие јасна 
слика на психичките и 
физичките заболувања, на 
медицината од гледна точка 
на профилактиката, 
дијагностиката и терапијата 
и на човековата 
репродукција; 
(г) соодветно клиничко 
искуство во болници под 
соодветен надзор. 

Член 
25

Специјализирана обука за 
медицина
1. За пристап до 
специјализираната обука за 
медицина се бара успешно 
завршување и потврдување 
на шестгодишно школување 
како дел од програмата за 
обучување наведена во член 
24  во чии рамки 
обучуваниот ги добил 
неопходните познавања за 



99

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
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пропис)

Број на 
член на 
национа
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правен 
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Член на националниот 
правен пропис
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усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

основната медицина.  
2. Специјализираната обука 
за медицина опфаќа 
теоретска и практична обука 
на универзитет или на 
универзитетска болница или, 
каде што е соодветно, 
установа за здравствена 
нега, одобрена за таа цел од 
страна на надлежните 
органи или тела. 
Земјите-членки гарантираат 
дека минималното траење 
на курсевите за 
специјализирана обука за 
медицина наведени ви Анекс 
V, точка 5.1.3 не е помало од 
периодот предвиден во таа 
точка.  Обуката се 
спроведува под надзор на 
надлежните органи или тела. 
Таа вклучува лично учество 
на лекарот кој специјализира 
во дејноста и 
одговорностите поврзани со 
соодветните услуги. 
3. Обуката се спроведува во 
редовна форма, во 
специјализирани установи, 
кои се признати од страна на 
надлежните органи. Тоа 
вклучува учество во 
целосниот обем на 
медицински дејности во 
одделот во кој се извршува 
обуката, вклучувајќи 
дежурства, на начин што 
лекарот кој специјализира ја 
посветува целокупната своја 
професионална дејност на 
своето практично и 
теоретско обучување во 
текот на целата работна 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
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седмица и во текот на 
годината, во согласност со 
постапката утврдена од 
надлежните органи. 
Соодветно, овие 
задолженија се предмет на 
соодветен надоместок.  
4. Земјите-членки го 
условуваат издавањето на 
доказ за специјализирана 
обука за медицина со 
поседување на доказ за 
основна обука за медицина, 
наведен во Анекс V, точка 
5.1.1. 
5. Минималните периоди на 
обучување наведени во 
Анекс V, точка 5.1.3  можат 
да се изменуваат во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2) 
заради нивно 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
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Член 
26

Видови на 
специјализирана обука за 
медицина
Доказот за професионални 
квалификации како „лекар-
специјалист“ наведен во 
член 21 е доказот издаден 
од надлежните органи или 
тела наведени во Анекс V, 
точка 5.1.2 кој одговара за 
соодветната 
специјализирана обука на 
титулите кои се 
употребуваат во различните 
земји-членки и кои се 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.3. 
Одлуката за вклучување во 
Анекс V, точка 5.1.3 на нови 
медицински специјалности, 
заеднички најмалку за две 
петтини од земјите-членки, 
може да се донесе во 
согласност со постапката 
наведена во член 58(2) 
заради ажурирање на оваа 
директива во смисла на 
промените во националното 
законодавство. 
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Член 
27

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
лекарите-специјалисти
1. Земјата-членка примател 
може да бара лекарите-
специјалисти чијашто 
специјализирана обука за 
медицина со половина 
работно време била 
регулирана со законските, 
регулаторните и 
административните одредби 
кои се во сила од 20 јуни 
1975 година и кои започнале 
со својата специјализирана 
обука пред 31 декември 
1983 година нивниот доказ 
за професионални 
квалификации да биде 
придружуван со сертификат 
во кој се наведува дека 
лицата биле ефективно и 
законски ангажирани за 
предметните дејности  
најмалку во три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот.
2. Секоја земја-членка ја 
признава квалификацијата 
на лекари-специјалисти 
издадена во Шпанија на 
лекари кои ја завршиле 
својата специјалистичка 
обука пред 1 јануари 1995 
година, дури и кога таа обука 
не ги задоволува 
минималните барања за 
обука предвидени во член 
25, доколку таа 
квалификација е 
придружувана со сертификат 
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издаден од надлежните 
органи на Шпанија и со кој се 
потврдува дека соодветното 
лице го положило испитот за 
специфични професионални 
способности одржан во 
контекст на исклучителните 
мерки поврзани со 
признанието утврдено во 
Кралскиот указ 1497/99, со 
цел да се гарантира, дека 
заинтересираното лице го 
поседува нивото на знаење 
и вештини кои се соодветни 
со оние на лекарите кои ја 
поседуваат квалификацијата 
лекар-специјалист 
дефинирана за Шпанија во 
Анекс V, точка 5.1.2 и 5.1.3. 
3. Секоја земја-членка која ги 
укинала своите законски, 
регулаторни и 
административни одредби 
поврзани со издавањето на 
доказ за професионални 
квалификации за лекар-
специјалист, наведени во 
Анекс V, точка 5.1.2 и 5.1.3 и 
која донела мерки поврзани 
со стекнатите права кои ги 
користат нејзините граѓани, 
им дава на граѓаните на 
други земји-членки право да 
ги користат тие мерки, 
доколку таквиот доказ за 
професионални 
квалификации бил издаден 
пред датумот на кој земјата-
членка примател престанала 
да издава таков доказ за 
соодветната специјалност. 
Датумите на кои биле 
укинати овие одредби се 
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наведени во Анекс V, точка 
5.1.3. 

Член 
28

Специјализирана обука по 
општа медицина
1. За пристап до 
специјализираната обука по 
општа медицина се бара 
успешно завршување и 
потврдување на 
шестгодишно школување 
како дел од програмата за 
обучување наведена во член 
24.
2. Специјализираната обука 
по општа медицина која води 
до добивање на доказ за 
професионални 
квалификации издаден пред 
1 јануари 2006 година е со 
минимално траење од две 
години за редовна форма на 
обучување. За доказите за 
професионални 
квалификации издадени по 
тој датум, обуката трае 
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најмалку три години за 
редовна форма на 
обучување. 
Кога програмата за 
обучување наведена во член 
24 опфаќа практична обука 
спроведена во акредитирана 
болница, која располага со 
соодветна медицинска 
опрема и услуги или како 
дел од акредитирана пракса 
по општа медицина или во 
акредитиран центар за 
првична лекарска помош, 
периодот на таа практична 
обука, но не повеќе од една 
година, може да се вклучи во 
периодот предвиден во 
првиот потстав за 
сертификатите за обука 
издадени на, или по 1 
јануари 2006 год. 
Можноста предвидена во 
вториот потстав им е 
достапна само на земји-
членки, во кои 
специјализираната обука по 
општа медицина од 1 
јануари 2001 година траела 
најмалку две години. 
3. Специјализираната обука 
по општа медицина се 
спроведува во редовна 
форма под надзор на 
надлежните органи или тела. 
Таа е повеќе практична, 
отколку теоретска. 
Практичната обука се 
спроведува, од една страна, 
за минимален период од 
шест месеци во 
акредитирана болница, која 
располага со соодветна 
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медицинска опрема и услуги 
и, од друга страна, за 
минимален период од шест 
месеци како дел од 
акредитирана пракса по 
општа медицина или во 
акредитиран центар за 
првична лекарска помош. 
Практичната обука се 
спроведува во соработка со 
други здравствени установи 
или структури во областа на 
општата медицина. Меѓутоа, 
без тоа да биде во 
спротивност со минималните 
периоди утврдени во 
вториот потстав, 
практичната обука може да 
се спроведува во текот на 
период кој не е поголем од 
шест месеци во други 
акредитирани здравствени 
установи или структури во 
областа на општата 
медицина. 
Обуката наложува лично 
учество на обучуваното лице 
во професионалната дејност 
и одговорностите на лицата 
со кои работи. 
4. Земјите-членки го 
обврзуваат издавањето на 
доказ за формални 
квалификации по општа 
медицина со поседување на 
доказ за професионални 
квалификации, добиени како 
резултат на  основната 
обука за медицина, 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.1.
5. Земјите-членки можат да 
му издадат доказ за 
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формалните квалификации 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.4 на лекар кој не ја 
завршил обуката 
предвидена со овој член, но 
кој завршил друга 
дополнителна обука, 
потврдена со доказ за 
формални квалификации 
издаден од надлежните 
органи на земјата-членка. 
Меѓутоа, тие можат да не му 
издадат доказ за формални 
квалификации, освен 
доколку тој не го потврдува 
добивањето на познавања 
кои се на квалитативно 
еднакво ниво со 
познавањата стекнати од 
обуката предвидена со овој 
член. 
Земјите-членки 
определуваат, меѓу другото, 
до кој степен соодветната 
обука и професионалното 
искуство кои веќе ги стекнал 
барателот можат да ја 
заменат обуката предвидена 
со овој член. 
Земјите-членки можат само 
да издадат доказ за 
формалните квалификации 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.4 доколку барателот 
поминал најмалку 
шестмесечен стаж по општа 
медицина во општа 
медицинска пракса или во 
центар за првична лекарска 
помош од видовите 
наведени во став 3. 
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Член 
29

Извршување на 
професионалните дејности 
на општи лекари
Секоја земја-членка, која е 
предмет на одредбите кои се 
однесуваат на стекнати 
права, бара за извршување 
на дејностите на општ лекар 
во рамките на својот 
национален систем за 
општествено осигурување 
поседување на доказ за 
формалните квалификации, 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.4. 
Земјите-членки од тој услов 
можат да ги ослободат 
лицата кои во моментот 
специјализираат општа 
медицина. 

Член 
30

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
општите лекари
1. Секоја земја-членка ги 
определува стекнатите 
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права. Притоа, секоја земја-
членка го претставува како 
стекнато право правото на 
извршување на дејностите 
на општ лекар во рамките на 
својот национален систем за 
социјално осигурување, без 
барање за доказ за 
формалните квалификации, 
наведени во Анекс V, точка 
5.1.4., за сите лекари кои го 
имаат тоа право од 
референтниот датум 
наведен во таа точка по сила 
на одредбите кои се 
применливи за 
медицинската професија и 
даваат пристап до 
професионалните дејности 
на лекар со основна обука и 
се востановени од тој датум 
на нивната територија, со 
користење на одредбите на 
членовите 21 или 23. 
Надлежните органи на секоја 
земја-членка, на барање, 
издаваат сертификат во кој 
се наведува правото на 
лицето за извршување на 
дејностите на општ лекар во 
рамките на својот 
национален систем за 
социјално осигурување, без 
доказ за професионалните 
квалификации, наведени во 
Анекс V, точка 5.1.4, за 
лекарите кои ги уживаат 
стекнатите права во 
согласност со првиот 
потстав. 
2. Секоја земја-членка ги 
признава сертификатите 
наведени во став 1, втор 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
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на 
национал
ниот 
правен 
пропис)
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национа
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усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

потстав, издадени на граѓани 
на земји-членки од други 
земји-членки и на таквите 
сертификати на својата 
територија им дава еднаква 
важност како доказот за 
формални квалификации кој 
таа го издава и кој дозволува 
извршување на дејностите 
на општ лекар во рамките на 
нејзиниот национален 
систем за социјално 
осигурување. 

Член 
31
Ста
в 1

Обука за медицински 
сестри со општ профил
1. За пристап до обуката за 
медицински сестри со општ 
профил се бара завршување 
на општо образование со 
траење од 10 години, 
потврдено со диплома, 
свидетелство или друг доказ 
издаден од страна на 
надлежните органи или тела 
на одредена земја-членка 

Член 4 
став 4, 5

(4) Со успешно 
завршување на 
студиската програма од 
прв циклус на студии со 
која се стекнува 
образование и 
квалификации од VIБ 
ниво за вршење на 
здравствена дејност на 
медицинска сестра, 
лицето се стекнува со 
звање „дипломирана 

Потполно 
усогласен
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релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

или со сертификат за 
успешно положен испит, на 
еднакво ниво, за прием во 
училиште за медицински 
сестри. 

медицинска сестра" 
односно „дипломиран 
медицински техничар".
 
(5) Со звањето 
„медицинска сестра“ се 
стекнуваат лицата кои се 
стекнале со IV ниво на 
образование и 
квалификации за вршење 
на здравствена дејност на 
медицинска сестра со 
општ профил. 

Член 
31
Став 
2

2. Обуката за сестри со општ 
профил се спроведува во 
редовна форма и како 
минимум ја вклучува 
програмата опишана во 
Анекс V, точка 5.2.1. 

Содржината наведена во 
Анекс V, точка 5.2.1 може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 

ЗМСА Член 5 
став 1

 (1) Здравствената нега и 
грижата за пациентите 
која ја спроведуваат 
медицинските сестри и 
акушерската нега која ја 
спроведуваат акушерките 
се здравствени дејности 
од јавен интерес и 
подлежат на контрола на 
исполнување на 
образовните стандарди и 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
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правен 
пропис 
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на 
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пропис)

Број на 
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пропис
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усогласен 
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релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

член 58(2) заради нејзино 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.

Таквите ажурирања не 
наложуваат која било земја-
членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица.

член 10

стандардите за квалитет 
и истата ја спроведуваат 
во согласност со 
компетенциите стекнати 
со образованието

(1) Високото стручно 
образование по чие 
завршување 
високообразовната 
установа издава диплома 
за стекнати 
високообразовни 
квалификации за 
медицински сестри со 
општ профил се состои од 
теоретска настава и 
практична обука во текот 
на кои се спроведува 
настава, односно обука на 
следните теми:
1).  Теоретска настава:  
а. Здравствена нега:
 природа и етика на 

професијата;
 општи принципи за 

здравјето и 
здравствената нега;

 принципи за 
здравствена нега 
поврзани со општата 
медицина и другите 
гранки на медицината;

 нега за деца и 
педијатрија;

 нега за мајката;
 психичко здравје и 

психијатрија, и
 нега на стари лица и 

геријатрија. 

Овој член е 
целосно усогласен 
со Annex V, делот 
V.2.1 Training 
programme for 
nurses responsible 
for general care,  со 
исклучок на точка 2 
каде недостасува 
„-општа и 
специјалистичка 
хирургија“,
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ањето
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

б.  Основни медицински 
науки:
 анатомија и 

физиологија;
 патологија;
 бактериологија, 

вирологија и 
паразитологија;

 биофизика, биохемија и 
радиологија;

 исхрана и диететика;
 хигиена;
 превентивна медицина 

со патронажна служба;
 здравствено 

образование и 
промоција на здравјето, 
и

 фармакологија. 
в. Општествени науки:
 социологија;
 психологија;
 принципи на 

администрација;
 принципи на 

предавање, односно 
педагошка психологија;

 социјално и 
здравствено 
законодавство, и

 правни аспекти на 
здравствената нега. 

2. Практична обука 
а. Здравствена нега 
поврзана со:
 општата медицина и 

другите гранки на 
медицината;

 нега за деца и 
педијатрија;

 нега за мајката;
 психичко здравје и 
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како ќе се 
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транспонир
ањето
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ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

психијатрија;
 нега на стари лица и 

геријатрија, и
 здравствена нега во 

домашни услови.

Член 
31
Став 
3

Оддел 3
Медицински сестри со 
општ профил
3. Обуката за сестри со општ 
профил трае најмалку три 
години или опфаќа 4600 
часа теоретска и клиничка 
обука, при што периодот на 
теоретската обука 
претставува најмалку една 
третина и периодот на 
клиничката обука 
претставува најмалку една 
половина од минималното 
траење на обуката. 

ЗМСА Член 8 
став 1

 (1) Високото стручно 
образование на 
медицинските сестри со 
општ профил се состои од 
теоретски и практичен 
дел. Вкупното 
образование трае 
најмалку три години или 
опфаќа 4600 часа 
теоретска настава и 
практична обука, при што 
периодот на теоретската 
настава претставува 
најмалку една третина, а 
периодот на практичната 
обука претставува 
најмалку една половина 
од минималното траење 
на образованието. 

Потполно 
усогласен
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усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Земјите-членки од ова 
барање можат делумно да ги 
ослободат лицата кои 
поминале дел од обуката 
преку курсеви, кои се 
најмалку на еднакво ниво. 
Земјите-членки гарантираат 
дека институциите кои 
обезбедуваат обука за 
медицински сестри се 
одговорни за усогласување 
на теоретската и клиничката 
обука во текот на целата 
учебна програма. 

Член 
31
Став 
4

4. Теоретска обука го 
претставува оној дел од 
обуката за медицински 
сестри од кој медицинските 
сестри кои се обучуваат ги 
добиваат професионалните 
познавања, разбирања и 
вештини потребни за 

ЗМСА член 8 
став 2

(2) Теоретската настава 
го претставува оној дел 
од високото стручно 
образование што 
медицинските сестри го 
стекнуваат преку 
наставата  која ја 
спроведуваат и на која ги 

Потполно 
усогласен
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транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

организирање, 
обезбедување и оценување 
на целокупната здравствена 
заштита. Обуката ја 
спроведуваат предавачи за 
медицинска грижа и други 
стручни лица во училишта за 
медицински сестри и други 
установи за обука избрани 
од институцијата за обука. 

пренесуваат своите 
професионални 
познавања, разбирања и 
вештини потребни за 
организирање, 
обезбедување и 
проценување на 
целокупната здравствена 
заштита наставниците, 
предавачите за 
здравствена нега и 
стручните лица избрани 
од високообразовните 
установи и други 
образовни установи кои 
спроведуваат 
образование на 
медицинските сестри. 

Член 
31
Став 
5

5. Клиничката обука го 
претставува оној дел од 
обуката за медицински 
сестри од кој обучуваните 
медицински сестри учат, 
како дел од тим и во 

ЗМСА Член 8 
став 
3,4,5

(3) Практичната обука го 
претставува оној дел од 
високото стручно 
образование на 
медицинските сестри со 
помош на кој, тимски и во 

Потполно 
усогласен
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но 
усогл
асува
ње

Забелешка

директен контакт со здрави 
или болни лица и/или 
заедница, на кој начин да ги 
организираат, обезбедуваат 
и оценуваат целосните 
медицински грижи, врз 
основа на знаењето и 
вештините кои ги добиле. 
Лицето кое се обучува за 
медицинска сестра не учи 
само како да работи во тим, 
туку и како да води тим и да 
организира целосна 
медицинска грижа, 
вклучувајќи здравствено 
образование за поединци и 
мали групи, во рамките на 
здравствениот институт или 
во заедницата. 
Оваа обука се одржува во 
болници и други здравствени 
установи и во заедницата, 
под раководство на 
медицинските сестри 
предавачи, во соработка и 
со помош од други 
квалификувани медицински 
сестри. Во процесот на обука 
може да учествува и друг 
квалификуван персонал. 
Лицата кои се обучуваат за 
медицински сестри 
учествуваат во дејностите на 
соодветните оддели доколку 
тие дејности се соодветни за 
нивната обука и им 
овозможуваат да научат да 
ги преземаат одговорностите 
поврзани со медицинските 
грижи. 

директен контакт со 
здрави или болни лица, 
се обучуваат на кој начин 
да го организираат, 
обезбедуваат и 
проценуваат давањето на 
здравствената нега, врз 
основа на знаењето и 
вештините кои ги 
стекнале. 
(4) Лицето кое се обучува 
за медицинска сестра, 
освен што се обучува како 
да работи како член на 
тимот, се обучува и како 
да води тим и како да 
организира целосна 
здравствена нега.
(5) Практичната обука од 
ставот (3) на овој член се 
одржува на примарно, 
секунарно и терциерно 
ниво на здравствената 
заштита под раководство 
на медицинските сестри 
предавачи, во соработка 
и со помош од други 
квалификувани 
медицински сестри или 
други  квалификувани 
лица, вклучени во обуката 
според потребите и на 
барање на медицинските 
сестри предавачи.
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Член 
31
Став 
6

6. Обуката за медицински 
сестри со општ профил 
гарантира дека 
заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и вештини:

(а) соодветно познавање на 
науките на кои се заснова 
општата здравствена грижа, 
вклучувајќи доволно 
познавање на структурата, 
физиолошките функции и 
однесувањето на здравите и 
болните лица, како и на 
односот помеѓу 
здравствената состојба и 
физичката и социјалната 
средина на човекот;

(б) доволно познавање на 
карактерот и етиката на 
професијата и за општите 
принципи на здравјето и 
здравствената грижа; 

(в) доволно клиничко 
искуство; таквото искуство, 
кое треба да се избира 
според вредноста на 
обучувањето, треба да се 
стекне под контрола на 
квалификувани медицински 
сестри и на места во кои 
бројот на квалификуваниот 
персонал и опремата се 
доволни за обезбедување на 
здравствена грижа за 
пациентот; 

ЗМСА Член 9 Теоретската настава и 
практичната обука за 
медицински сестри со 
општ профил треба да ги 
обезбедат следните 
знаења, способности и 
вештини :

-познавање на науките 
врз кои се заснова 
општата здравствена 
нега, вклучувајќи 
познавање на 
структурата, 
физиолошките функции и 
однесувањето на 
здравите и болните лица, 
како и на односот помеѓу 
здравствената состојба и 
физичката и социјалната 
средина на човекот;

-познавање на карактерот 
и етиката на професијата 
и општите принципи на 
здравјето и 
здравствената нега; 

-клиничко искуство кое се 
стекнува под раководство 
на медицинските сестри 
предавачи, во соработка 
и со помош од други 
квалификувани 
медицински сестри или 
други квалификувани 
лица, вклучени во обуката 
според потребите и на 
барање на медицинските 
сестри предавачи; 

Потполно 
усогласен
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асува
ње

Забелешка

(г) способноста за учество во 
практичната обука на 
здравствениот персонал и 
искуството за работа со 
таквиот персонал; 

(д) искуство во работа со 
претставници на други 
професии во здравствениот 
сектор. 

-способност за учество во 
практичната обука на 
здравствениот персонал и 
искуство за работа со 
таквиот персонал, и

-искуство во работа со 
претставници на 
професии  кои изведуваат 
лабораториска дејност, 
фармацевтска дејност, 
стоматолошка дејност и 
рехабилитација во 
здравствениот сектор. 

Член 
32

Извршување на 
професионалните дејности 
на медицински сестри со 
општ профил
За целите на оваа 
директива, професионални 
дејности на медицинските 
сестри со општ профил се 
дејностите кои се 

ЗМСА Член 4, 
став 
4,5,6

4) Со успешно 
завршување на 
студиската програма од 
прв циклус на студии со 
која се стекнува 
образование и 
квалификации од VIБ 
ниво за вршење на 
здравствена дејност на 

Анекс V, точка 
5.2.2. 
Содржи листа на 
докази за 
формалната 
квалификација, 
како и 
професионалнио 
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извршуваат на 
професионална основа и се 
наведени во Анекс V, точка 
5.2.2. 

медицинска сестра, 
лицето се стекнува со 
звање „дипломирана 
медицинска сестра" 
односно „дипломиран 
медицински техничар".
(5) Со звањето 
„медицинска сестра“ се 
стекнуваат лицата кои се 
стекнале со IV ниво на 
образование и 
квалификации за вршење 
на здравствена дејност на 
медицинска сестра со 
општ профил. 
(6) Медицинска сестра со 
специјалистички профил е 
здравствен работник кој 
врши здравствена дејност 
и дава здравствена нега 
во потесна област на 
здравствената дејност, 
односно специјалност на 
определено ниво на 
здравствената дејност на 
примарно, секундарно и 
терцијарно ниво на 
здравствена заштита.
(7) Со успешно 
завршување на 
студиската програма од 
втор циклус на студии со 
која се стекнува 
образование и 
квалификации од VIIБ 
ниво за вршење на 
здравствена дејност на 
медицинска сестра со 
специјалистички профил, 
лицето се стекнува со 
звање „специјалист по 
сестринство".

назив 
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асува
ње

Забелешка

Член 
33

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
медицински сестри со 
општ профил
1. Кога општите правила за 
стекнатите права се 
применуваат за медицински 
сестри со општ профил, 
дејностите наведени во член 
23 треба да вклучуваат 
целосна одговорност за 
планирање, организирање и 
администрирање на 
здравствената нега која им 
се обезбедува на 
пациентите. 
2. Во однос на полските 
квалификации за 
медицински сестри со општ 
профил се применуваат 
само следниве одредби за 
стекнати права. Кога се 
работи за граѓани на земји-
членки чиишто доказ за 

 ( по пристапување 
во ЕУ)
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ње

Забелешка

формални квалификации за 
медицински сестри со општ 
профил бил издаден од 
Полска, или чијашто обука 
започнала во Полска пред 1 
мај 2004 година и кои не ги 
задоволуваат минималните 
барања за обука утврдени во 
член 31, земјите-членки го 
признаваат следниов доказ 
за професионални 
квалификации за 
медицински сестри со општ 
профил за доволен доказ 
доколку е придружуван од 
сертификат во кој се 
наведува дека тие граѓани 
на земјите-членки биле 
ефективно и законски 
ангажирани за дејностите на 
медицинска сестра со општ 
профил во Полска во 
периодот наведен подолу:
(а) доказ за формални 
квалификации за 
медицинска сестра на ниво 
на диплома (dyplom licencjata 
pielęgniarstwa) — најмалку 
три последователни години 
во текот на петте години 
пред издавањето на 
сертификатот, 
(б) доказ за формални 
квалификации за 
медицинска сестра со кој се 
потврдува завршување на 
образование по средното и е 
издаден од средно стручно 
училиште (dyplom pielęgniarki 
albo pielęgniarki 
dyplomowanej) —  најмалку 
пет последователни години 
во текот на седумгодишниот 
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Забелешка

период пред издавање на 
сертификатот. 
Наведените дејности траба 
да вклучуваат целосна 
одговорност за планирање, 
организирање и 
администрирање на 
здравствената нега која им 
се обезбедува на 
пациентите. 
3. Земјите-членки го 
признаваат доказот за 
формални квалификации 
медицинска сестра издаден 
од Полска на медицински 
сестри кои ја завршиле 
својата обука пред 1 мај 
2004 година која не ги 
исполнувала минималните 
барања за обука утврдени во 
член 31, потврдена со 
дипломата за завршени 
студии која била добиена 
врз основа на специјалната 
програма за надградба 
содржана во член 11 од 
Законот од 20 април 2004 
година за изменување и 
дополнување на Законот за 
професиите медицинска 
сестра и акушерка и на 
некои други правни акти 
(Службен весник на 
Република Полска од 30 
април 2004 година бр. 92, 
позиција  885) и 
Регулативата на Министерот 
за здравство од 11 мај 2004 
година за деталните услови 
за спроведување на обука за 
медицински сестри и 
акушерки, кои поседуваат 
диплома за завршено 
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средно училиште (завршен 
испит - матура) и завршиле 
медицински лицеи или 
медицински стручни 
училишта за професиите 
медицинска сестра и 
акушерка (Службен весник 
на Република Полска од 13 
мај 2004 година бр. 110, 
позиција 1170), со цел да се 
потврди дека засегнатото 
лице го поседува нивото на 
познавања и способности 
кои се соодветни на тоа на 
медицинските сестри кои ги 
поседуваат квалификациите 
кои, за Полска, се наведени 
во Анекс V, точка 5.2.2. 

Член 
34

Стоматолози
Основна стоматолошка 
обука
1. За пристап до основната 
стоматолошка обука е 
потребно поседување на 
диплома или свидетелство, 
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потребни за прием за 
соодветните студии на 
универзитет или на виша 
школа на ниво кое е 
признато за соодветно во 
дадена земја-членка. 
2. Основната стоматолошка 
обука опфаќа курс за 
теоретска и практична обука 
во редовна форма со 
траење од најмалку пет 
години, која ја опфаќа како 
минимум програмата 
опишана во Анекс V, точка 
5.3.1, спроведена во 
универзитет или во виша 
школа која обезбедува обука 
признаена за соодветна и 
под контрола на 
универзитет.
Содржината наведена во 
Анекс V, точка 5.3.1 може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2) заради нејзино 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
Таквите ажурирања може да 
не наложуваат која било 
земја-членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
системот на професиите во 
однос на обуката и условите 
за пристап од страна на 
физичките лица.
3. Основната стоматолошка 
обука гарантира дека 
заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и способности:
(а) соодветно познавање на 
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науките на кои се заснова 
стоматологијата и добро 
разбирање на научните 
методи, вклучувајќи ги 
принципите за мерење на 
биолошките функции, 
оценувањето на научно 
востановените факти и 
анализата на податоци;
(б) доволно разбирање на 
структурата, психологијата и 
однесувањето на здравите и 
болните лица, како и 
влијанието на физичката и 
социјалната средина врз 
здравствената состојба на 
човекот, доколку овие 
фактори ја засегаат 
стоматологијата;
(в) доволни познавања за 
структурата и функцијата на 
забите, устата, вилиците и 
ткивата сврзани со нив, како 
здрави, така и болни и 
нивниот однос со општата 
здравствена состојба и 
физичката и социјалната 
добросостојба на 
пациентите; 
(г) доволни познавања за 
клиничките дисциплини и 
методи, кои му обезбедуваат 
на стоматологот јасна слика 
за аномалиите, повредите и 
болестите на забите, устата, 
вилиците и ткивата сврзани 
со нив и на 
профилактичката, 
дијагностичката и 
терапевтската 
стоматологија; 
(д) соодветно клиничко 
искуство под соодветен 
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надзор.
Како резултат на обуката 
стоматологот треба да ги 
добие вештините потребни 
за извршување на сите 
дејности поврзани со 
профилактиката, 
дијагностиката и лекувањето 
на аномалиите и болестите 
на забите, устата, вилиците 
и ткивата сврзани со нив. 

Член 
35

Специјализирана 
стоматолошка обука
1. За пристап до 
специјализираната 
стоматолошка обука се бара 
завршување и потврдување 
на петгодишен курс за 
теоретска и практична обука 
во рамките на обуката 
наведена во член 34, или 
поседување на документите 
наведени во членовите 23 и 
37. 
2. Специјализираната 
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пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

стоматолошка обука опфаќа 
теоретска и практична обука 
во универзитетски центар, 
во центар за лекување, 
обучување и истражување 
или, каде што е соодветно, 
во установа за здравствена 
нега, одобрена за таа цел од 
страна на надлежните 
органи или тела.
Редовните специјалистички 
стоматолошки курсеви се со 
минимално траење од три 
години под контрола на 
надлежните органи или тела. 
Тоа вклучува лично учество 
на стоматологот кој 
специјализира во дејноста и 
одговорностите поврзани со 
соодветната установа.
Минималните периоди на 
обучување наведени во 
вториот потстав можат да се 
изменуваат во согласност со 
постапката наведена во член 
58(2) заради нивно 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
3. Земјите-членки го 
обврзуваат издавањето на 
доказ за специјализирана 
стоматолошка обука со 
поседување на доказ за 
основна стоматолошка 
обука, наведен во Анекс V, 
точка 5.3.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
36

Извршување на 
професионалните дејности 
на стоматолози
1. За целите на оваа 
директива, професионални 
дејности на стоматолозите 
се дејностите кои се 
дефинирани во став 3 и се 
извршуваат врз основа на 
професионалните 
квалификации наведени во 
Анекс V, точка 5.3.2.
2. Професијата стоматолог 
се основа на 
стоматолошката обука 
наведена во член 34 и 
претставува специфична 
професија која е различна 
од другите општи и 
специјализирани медицински 
професии. Извршувањето на 
дејностите на стоматологот 
наложува поседување на 
доказ за формални 
квалификации наведени во 
Анекс V, точка 5.3.2. Лицата 
кои поседуваат таков доказ 
за формални квалификации 
се третираат на ист начин 
како и лицата на кои се 
однесуваат членовите 23 
или 37. 
3. Земјите-членки 
гарантираат дека 
стоматолозите во принцип 
можат да добијат пристап до 
дејностите поврзани со 
профилактиката, 
дијагностиката и лекувањето 
на аномалиите и болестите 
на забите, устата, вилиците 
и ткивата сврзани со нив, 
почитувајќи ги регулаторните 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

одредби и правилата на 
професионалната етика  за 
референтните датуми, 
наведени во Анекс V, точка 
5.3.2. 

Член 
37

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
стоматолозите
1. Секоја земја-членка го 
признава, со цел 
извршување на 
професионалните дејности 
на стоматолозите според 
квалификациите наведени 
во Анекс V, точка 5.3.2, 
доказот за формални 
квалификации за лекар 
издаден во Италија, 
Шпанија, Австрија, Чешка и 
Словачка на лица кои 
започнале со својата 
медицинска обука на или 
пред референтниот датум 
наведен во тој Анекс за 
соодветната земја-членка, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

придружен со сертификат 
издаден од страна на 
надлежните органи на таа 
земја-членка.
Од сертификатот треба да 
се гледа дека се исполнети 
следниве два услови:
(а) дека заинтересираните 
лица биле ефективно, 
законски и главно 
ангажирани во таа земја-
членка  за дејностите 
наведени во член 36 
најмалку три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот; 
(б) дека тие лица имаат 
право да ги извршуваат 
посочените дејности под 
исти услови како и лицата 
кои поседуваат доказ за 
професионалните 
квалификации наведени за 
таа земја-членка во Анекс V, 
точка 5.3.2. 
Лицата кои успешно 
завршиле обука со 
минимално траење од три 
години, потврдена од страна 
на надлежните органи во 
соодветната земја-членка 
како соодветна на обуката 
наведена во член 34, се 
ослободуваат од барањето 
за тригодишна практична 
работа наведено во вториот 
потстав, точка (а). 
Во однос на Чешка и 
Словачка, доказот за 
формални квалификации 
добиен во поранешна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Чехословачка добива 
еднакво ниво на признавање 
како и доказот за формални 
квалификации издаден во 
Чешка и Словачка и подлежи 
на истите услови, утврдени 
во претходните два 
потставови. 
2. Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
професионални 
квалификации за лекар 
издаден во Италија на лица 
кои започнале со својата 
универзитетска обука по 
медицина по 28 јануари 1980 
година, но не подоцна од 31 
декември 1984 година, 
придружен со сертификат 
издаден од надлежните 
италијански органи. 
Од сертификатот треба да 
се гледа дека се исполнети 
следниве три услови:
(а) дека заинтересираните 
лица го положиле 
соодветниот тест за 
способност, организиран од 
надлежните италијански 
органи со цел да се 
востанови дека тие лица  го 
поседуваат нивото на 
познавања и вештини кое е 
соодветно на она кое го 
имаат лицата кои 
поседуваат доказ за 
професионалните 
квалификации наведени за 
Италија во Анекс V, точка 
5.3.2; 
(б) дека тие биле ефективно, 
законски и главно 
ангажирани во Италија за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

дејностите наведени во член 
36 најмалку три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот;
(в) дека тие лица имаат 
право да ги извршуваат или 
се ефективно, законски и 
главно ангажирани за 
дејностите наведени во член 
36, под исти услови како и 
лицата кои поседуваат доказ 
за формалните 
квалификации наведени за 
Италија во Анекс V, точка 
5.3.2. 
Лицата кои успешно 
завршиле обука со 
минимално траење од три 
години, потврдена од страна 
на надлежните органи како 
соодветна на обуката 
наведена во член 34, се 
ослободуваат од барањето 
за полагање на тест за 
способност наведено во 
вториот потстав, точка (а).
Лицата кои започнале со 
својата универзитетска 
медицинска обука по 31 
декември 1984 година се 
третираат на ист начин како 
и оние кои се наведени 
погоре, под услов погоре 
наведената тригодишна 
обука да започнала пред 31 
декември 1994 година. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
38

Ветеринари
Обука за ветеринари
1. Основната обука за 
ветеринари опфаќа курс за 
теоретска и практична обука 
во редовна форма со 
минимално траење од пет 
години, која ја опфаќа како 
минимум програмата 
опишана во Анекс V, точка 
5.4.1, спроведена во 
универзитет или во виша 
школа која обезбедува обука 
признаена за соодветна и 
под контрола на 
универзитет.
Содржината наведена во 
Анекс V, точка 5.4.1 може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2) заради нејзино 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
Таквите ажурирања не 
наложуваат која било земја-
членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица.
2. За пристап до обуката за 
ветеринари се бара 
поседување на диплома или 
сертификат кои му даваат на 
лицето право на прием за 
соодветната обука во 
универзитетски установи  
или институти за вишо 
образование, признаени од 
земјата-членка за соодветно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

ниво за целите на таа обука. 
3. Обуката за ветеринари 
гарантира дека 
заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и способности:
(а) доволни познавања на 
науките на кои се основаат 
дејностите на ветеринарите; 
(б) доволни познавања за 
структурата и функциите на 
здравите животни, нивното 
одгледување, 
репродукцијата и хигиената 
воопшто, како и нивното 
хранење, вклучувајќи ја 
технологијата поврзана со 
производството и чувањето 
на храната која одговара на 
нивните потреби; 
(в) доволни познавања за 
однесувањето и заштитата 
на животните; 
(г) доволни познавања за 
причините, карактерот, 
развојот, ефектите, 
дијагностиката и лечењето 
на болестите на животните, 
индивидуално или во групи, 
вклучувајќи специјални 
познавања на болестите кои 
можат да се пренесат на 
луѓето; 
(д) доволно познавање на 
превентивната медицина ; 
(ѓ) доволни познавања на 
хигиената и технологијата за 
добивање, производство и 
распространување на 
храната за животни или 
храната од животинско 
потекло наменета за 
употреба од страна на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

човекот; 
(е) доволни познавања на 
законите, регулативите и 
административните одредби 
поврзани со материите  
наведени погоре; 
(ж) доволно клиничко и друго 
практично искуство стекнато 
под соодветна контрола. 

Член 
39

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
ветеринарите
Без да е во спротивност со 
член 23(4), во однос на 
граѓаните на земјите-членки 
чиишто доказ за формални 
квалификации за ветеринар 
бил издаден од, или чијашто 
обука започнала во Естонија 
пред 1 мај 2004 година, 
земјите-членки го 
признаваат таквиот доказ за 
формални квалификации за 
ветеринар, доколку тој е 
придружен со сертификат во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

кој се наведува дека таквите 
лица биле ефективно и 
законски ангажирани во 
предметните дејности во 
Естонија пет 
последователни години во 
седумте години пред 
издавањето на 
сертификатот. 

Член 
40
Ста
в 1

Акушерки
Обука за акушерки
1. Обуката за акушерки 
вклучува како минимум:
(а) специјална редовна обука 
за акушерки која вклучува 
теоретска и практична обука 
со минимално траење од три 
години (курс I), која како 
минимум ја опфаќа 
програмата опишана во 
Анекс V, точка 5.5.1, или 

ЗМСА Член 11

Став 1  (1) Образованието и 
обуката по чие 
завршување 
високообразовната 
установа издава диплома 
за стекнати 
високообразовни 
квалификации за 
акушерки може да се 
стекне на два начини:
 преку теоретска и 
практична обука со 
минимално траење од три 
години (во натамошниот 

Потполно 
усогласено
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(б) специјална редовна 
обука за акушерки со траење 
од 18 месеци (курс II), која 
како минимум ја опфаќа 
програмата опишана во 
Анекс V, точка 5.5.1, која не 
била предмет на 
еквивалентна обука за 
медицински сестри со општ 
профил. 

Земјите-членки гарантираат 
дека институциите кои 
обезбедуваат обука за 
акушерки се одговорни за 
усогласување на теоријата и 
праксата во текот на 
учебната програма.

Содржината наведена во 
Анекс V, точка 5.5.1 може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2) заради нејзино 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
Таквите ажурирања не смеат 
да наложуваат која било 
земја-членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица.

текст: курс I), кои како 
минимум ја опфаќаат 
програмата опишана во 
член 13 од овој закон, или
 преку специјална 
редовна обука за 
акушерки со траење од 18 
месеци (во натамошниот 
текст: курс II), која како 
минимум ја опфаќа 
програмата опишана во 
членот 13 од овој закон, а 
која не била предмет на 
еквивалентна обука за 
медицинска сестра со 
општ профил од член 10 
на овој закон.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
40
Ста
в 2

2. За пристап до обуката за 
акушерки се бара да биде 
исполнет еден од следниве 
услови:
(а) завршување најмалку на 
првите 10 години од општото 
училишно образование за 
курс I, или 
(б) поседување на доказ за 
формални квалификации за 
медицинска сестра со општ 
профил наведени во Анекс 
V, точка 5.2.2 за курс II. 

ЗМСА Член 11 
став 2, 3

(2) Пристап до 
образованието и обуката 
за акушерки за курс I, 
имаат лицата кои се 
стекнале со 
квалификации од IV ниво 
согласно Националната 
рамка за квалификации.
(3) Пристап до 
образованието и обуката 
за курс II, имаат лицата 
кои се стекнале со 
квалификации од VIБ 
ниво за медицинска 
сестра од општ профил, 
согласно Националната 
рамка на квалификации. 

Потполно 
усогласено

Член 
40

3. Обуката за акушерки 
гарантира дека 
заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и  способности:

(а) доволни познавања на 

ЗМСА Член 12 Теоретската настава и 
практичната обука за 
акушерки треба да ги 
обезбедат следните 
знаења, способности и 
вештини:
-познавања на науките на 

Потполно 
усогласено
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

науките на кои се основаат 
дејностите на акушерките, 
првенствено на 
акушерството и 
гинекологијата; 

(б) доволно познавање на 
професионалната етика и на 
законодавството за таа 
професија; 

(в) детално познавање на 
биолошките функции, 
анатомијата и физиологијата 
во областа на акушерството 
и на новороденото, како и 
познавање на односот 
помеѓу здравствената 
состојба и физичката и 
социјалната средина на 
човекот и на неговото 
однесување;

(г) доволно клиничко 
искуство стекнато во 
акредитирани институции 
под надзор на персонал со 
квалификации во областа на 
акушерството; 

(д) доволно познавање на 
обуката од здравствениот 
персонал и искуството за 
работа со таквиот персонал. 

кои се основаат 
дејностите на акушерките, 
првенствено на 
акушерството и 
гинекологијата;

-познавање на 
професионалната етика и 
на законодавството за таа 
професија;

-познавање на 
биолошките функции, 
анатомијата и 
физиологијата во областа 
на акушерството и на 
новороденото, како и 
познавање на односот 
помеѓу здравствената 
состојба и физичката и 
социјалната средина на 
човекот и на неговото 
однесување;

-клиничко искуство 
стекнато во акредитирани 
високообразовни 
установи под надзор на 
персонал со 
квалификации во областа 
на акушерството, и

-познавање на обуката од 
здравствениот персонал и 
искуството за работа со 
таквиот персонал.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
41

Постапки за признавање 
на доказот за 
професионални 
квалификации како 
акушерка
1. Доказот за формални 
квалификации како акушерка 
наведен во Анекс V, точка 
5.5.2 е предмет на 
автоматско признавање во 
согласност со член 21, 
доколку тие задоволуваат 
еден од следниве 
критериуми:

(а) редовна обука за 
акушерка со минимално 
траење од три години:
(i) обврзана со поседување 
на диплома, сертификат или 
друг доказ за квалификација 
кој дава пристап до 
универзитети или виши 
образовни институции, или 

ЗМСА Член 4 
став 
9,10,11,1
2

Во врска 
со член 
11

Член 11
(1) Образованието и 
обуката по чие 
завршување 
високообразовната 
установа издава диплома 
за стекнати 
високообразовни 
квалификации за 
акушерки може да се 
стекне на два начини:

 преку теоретска и 
практична обука со 
минимално траење од три 
години (во натамошниот 
текст: курс I), кои како 
минимум ја опфаќаат 
програмата опишана во 
член 13 од овој закон, или

 преку специјална 
редовна обука за 
акушерки со траење од 18 

����������������
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

на друг начин гарантира 
соодветно ниво на знаење; 
или 

(ii) проследена со 
двегодишен професионален 
стаж за кој е издаден 
сертификат во согласност со 
став 2; 

(б) редовна обука за 
акушерка со минимално 
траење од две години или 
3600 часа, условена со 
поседување на доказ за 
формални квалификации за 
медицинска сестра со општ 
профил наведени во Анекс 
V, точка 5.2.2;

(в) редовна обука за 
акушерка со минимално 
траење од 18 месеци или 
3000 часа, условена со 
поседување на доказ за 
формални квалификации за 
медицинска сестра со општ 
профил наведени во Анекс 
V, точка 5.2.2 и проследена 
со едногодишен 
професионален стаж за кој е 
издаден сертификат во 
согласност со став 2. 

месеци (во натамошниот 
текст: курс II), која како 
минимум ја опфаќа 
програмата опишана во 
членот 13 од овој закон, а 
која не била предмет на 
еквивалентна обука за 
медицинска сестра со 
општ профил од член 10 
на овој закон.

(2) Пристап до 
образованието и обуката 
за акушерки за курс I, 
имаат лицата кои се 
стекнале со 
квалификации од IV ниво 
согласно Националната 
рамка за квалификации.
(3) Пристап до 
образованието и обуката 
за курс II, имаат лицата 
кои се стекнале со 
квалификации од VIБ 
ниво за медицинска 
сестра од општ профил, 
согласно Националната 
рамка на квалификации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
41 
став 
2

2. Сертификатот наведен во 
став 1 се издава од страна 
на надлежните органи во 
земјата-членка на потекло. 
Тој потврдува дека лицето, 
откако добило доказ за 
формални квалификации на 
акушерка, ги извршувало на 
задоволително ниво сите 
дејности на акушерка за 
соодветен период во 
болница или во установа за 
здравствена грижа одобрена 
за таа цел. 

Член 4 
став 
9,10,11,1
2

(9) Акушерките се 
здравствени работници 
кои спроведуваат 
акушерска нега како 
здравствена услуга на 
примарно, секундарно и 
терцијарно ниво на 
здравствена заштита и 
тие можат да бидат 
дипломирана акушерка, 
односно дипломиран 
акушерски техничар и 
специјалист по 
акушерство.
(10) Со успешно 
завршување на 
студиската програма од 
прв циклус на студии со 
која се стекнува 
образование и 
квалификации од VIБ 
ниво за вршење на 
здравствена дејност на 
акушерка, лицето се 
стекнува со звање 
„дипломирана акушерка" 
односно „дипломиран 
акушерски техничар"
(11)Со успешно 
завршување на 
студиската програма од 
втор циклус на студии со 
кои се стекнува 
образование и 
квалификации од VIIБ 
ниво за вршење на 
здравствена дејност на 
акушерка, лицето се 
стекнува со звање 
„специјалист по 
акушерство".
(12) Квалификации од VIII 
ниво и стекнување на 

Потполно 
усогласено
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

звање доктор по 
сестринство, односно 
акушерство за вршење на 
здравствена и акушерска 
нега може да се стекнат 
со успешно завршување 
на студиската програма 
од трет циклус на студии 
на странска 
високообразовна 
установа чии студиски 
програми и квалификации 
ги исполнуваат барањата 
на европските директиви 
за регулираните 
професии и се 
признаваат во Република 
Македонија. 

Член 
42
Ста
в 1

Извршување на 
професионалните дејности 
на акушерка
1. Одредбите од овој оддел 
се применуваат на 
дејностите на акушерките 
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Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

дефинирани од секоја земја-
членка, без тоа да е во 
спротивност со став 2, кои се 
извршувале според 
професионалните титули 
утврдени во Анекс V, точка 
5.5.2. 

Член 
42 
став
2

2. Земјите-членки 
гарантираат дека 
акушерките можат да 
добијат пристап и да ги 
извршуваат следниве 
дејности:
(а) обезбедување на 
информации и совети за 
планирање на здраво 
семејство

ЗМСА Член 18 
став1

Алинеја 
8

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

 го спроведува 
здравственото 
образование и 
промоцијата на здравјето 
со цел зачувување на 
репродуктивното здравје 
и превенција на болести;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(б) дијагностицирање на 
бременост и следење на 
нормалната бременост; 
извршување на неопходните 
прегледи за следење на 
развојот на нормалната 
бременост; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
9 и 
алинеја 
35

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

-ја дијагностицира и 
следи физиолошката 
бременост и при отстапка 
од физиолошките граници 
ја упатува бремената 
жена кај специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;

-зема  примерок од крв и 
излачување за 
лабораториски 
испитувања кај бремена 
жена, родилка, породена, 
новороденче и пациентка 
во гинекологијата, ги 
прибира резултатите и  
при одстапка од 
физиолошките граници кај 
истите е должна да го 
извести специјалистот по 
гинекологија и 
акушерство;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(в) препишување или 
советување за неопходните 
прегледи за најрано 
дијагностицирање на 
ризична бременост; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
11,12,

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

11.ги препознава 
симптомите за 
пореметување во 
бременоста за што е 
должна да го извести 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;

12.ги дијагностицира 
патолошките вредности 
кај бремена жената за 
што е должна да го 
извести специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(г) подготвување на 
програми за подготовка на 
идните родители и целосна 
подготовка за раѓањето на 
детето со совети за 
хигиената и исхраната;

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
7,8,

26

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

7.ја спроведува  личната 
хигиена на бремената 
жена, родилката, 
породената и 
пациентката;

8.прави план за 
исхраната на бремената 
жена, родилката, 
породената и пациентката 
и ја спроведува истата;

26.врши едукација на 
бремената жена и 
нејзиниот сопруг за 
родителство низ 
курсевите за 
психофизичка подготовка 
на парот за родителство;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(д) грижа и помош за мајката 
во текот на породилните 
болки и следење на 
состојбата на плодот in utero 
преку соодветни клинички и 
технички средства; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
1, 5,6

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

1.самостојно да 
спроведува акушерска 
нега на бремена жена, 
родилка, породена, 
новороденче и пациентка 
во гинекологијата на сите 
нивоа на акушерска нега;

5.ја следи општата 
состојба во тек на 
болничкиот престој на 
бремената жена, 
родилката, породената и 
пациентката, ги 
препознава патолошките 
вредности на виталните 
функции за што е должна 
да го извести специјалист 
по гинекологија и 
акушерство;

6.ја следи и ја контролира 
елиминацијата во тек на 
хоспитализацијата на 
бремена жената, 
родилката, породената, 
новороденото и 
пациентката за што е 
должна да го извести 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(ѓ) изведување на спонтано 
породување, вклучувајќи 
епизиотомии кога е 
потребно, а во итни случаи и 
породување кога детето е во 
обратна положба; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеа 
13,14,15,

16

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

13.самостојно во 
партнерство со 
бремената жена го 
планира секое 
физиолошко породување;

14.самостојно го води 
секое физиолошко 
породување во 
партнерство со 
родилката;

15.врши проценка за 
потребата од 
епизиотомија, ја прави 
истата и врши сутура на 
раната;

16.во отсуство  на 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство самостојно 
врши карлично 
породување;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(е) откривање 
предупредувачки знаци на 
аномалии кај мајката или кај 
бебето за кои е потребна 
лекарска помош и помагање 
на лекарот доколку е 
потребно; преземање на 
неопходните итни мерки во 
отсуство на лекарот, 
особено рачно отстранување 
на плацентата, проследено 
евентуално со физички 
преглед на матката;

ЗМСА Член 18 
став 2 
алинеја 
17, 18, 
19

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

17.во отсуство  на 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство, превзема 
мерки при патолошко 
одлепување на постелка 
што вклучува и мануелна 
лиза и ревизија на утерус;

18.превзема мерки при 
реанимација на родилка 
и/или новородено ако за 
тоа има потреба;

19.учествува во секое 
оперативно завршување 
на раѓањето давајќи ја 
потребната акушерска 
нега;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(ж) прегледување и 
згрижување на 
новороденчето; преземање 
на сите неопходни 
иницијативи доколку е 
потребно и во случаите на 
неопходност спроведување 
на неодложна реанимација; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
25, 28 и 
29

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

25.ги следи  виталните 
функции на новороденото 
за време на неговиот 
престој во болница;

28.ги препознава 
патолошките промени кај 
новороденото за што е 
должна да го извести 
специјалистот по 
гинекологија и 
акушерство;

29.ја  спроведува 
акушерската нега, капење 
и пресоблекување на 
новороденото, 
вклучувајки и нега на 
новороденче на кое му е 
потребна интензивна нега 
и терапија;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(з) згрижување и следење на 
напредокот на мајката по 
породувањето и давање на 
сите неопходни совети на 
мајката за грижата за 
новороденчето заради 
овозможување негов 
оптимален напредок;

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
20, 
21,22,23 
и 27

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

20.врши едукација на 
породената и нејзиниот 
партнер за доење и нега 
на новороденото и помага 
на родилката околу 
истото како и при 
одмолзување;

21.самостојно ги 
спроведува планираните 
постапки на акушерска 
нега;

22. ги спроведува 
дијагностичничките 
постапки и лекување на 
породената по налог на 
во отсуство  на 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;

23. ги дијагностицира 
симптомите на 
пореметување на 
состојбата кај породената 
за што е должна да го 
извести во отсуство  на 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;

27.ја спроведува 
акушерска нега кај 
породената по 
оперативно завршување 
на раѓањето;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

(ѕ) спроведување на 
третманот препишан од 
лекарите; 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
4, 24

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

4.спроведува перорална и 
парентерална терапија по 
налог на специјалист по 
гинекологија и 
акушерство;

24.спроведува 
дијагностички постапки 
препишани од 
специјалист по 
гинекологија и 
акушерствои нега на 
новороденото;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

 (и) подготвување на 
неопходните писмени 
извештаи. 

ЗМСА Член 18 
став 2

Алинеја 
10, 37

Акушерката од став (1) на 
овој член исто така треба 
да поседува и посебна 
оспособеност за :

10.ја бележи секоја 
извршена интервенција 
(според планот за 
акушерска нега) во 
акушерската листа;

37.сите извршени 
постапки задолжително ги 
документира во 
акушерската листа;

Член 
43

Стекнати права кои се 
однесуваат на акушерките
1. Секоја земја-членка, во 
случаите на граѓани на 
земјите-членки, чиишто 
доказ за формални 
квалификации за акушерка 
ги задоволува сите 
минимални барања за обука 

( по пристапување 
во ЕУ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

утврдени во член 40, но по 
сила на член 41 не е 
признаен, освен доколку не е 
придружуван со 
сертификатот за 
професионален стаж 
наведен во член 41(2), го 
признава како доволен доказ 
доказот за професионални 
квалификации издаден од 
страна на тие земји-членки 
пред референтниот датум 
наведен во Анекс V, точка 
5.5.2, придружен од 
сертификат во кој се 
наведува дека тие граѓани 
биле ефективно и законски 
ангажирани за предметните 
дејности најмалку во две 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот. 
2. Условите утврдени во став 
1 се применуваат за граѓани 
на земјите-членки чиишто 
доказ за формални 
квалификации како акушерка 
го потврдува завршувањето 
на обуката добиена на 
територијата на 
поранешната Демократска 
Република Германија која ги 
задоволува сите минимални 
барања за обука утврдени во 
член 40, но каде доказот за 
формални квалификации по 
сила на член 41 не е 
признаен, освен доколку не е 
придружуван со 
сертификатот за 
професионален стаж 
наведен во член 41(2), кој 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
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потврдува дека обуката 
започнала пред 3 октомври 
1990 година. 
3. Во однос на полскиот 
доказ за професионални 
квалификации за акушерки 
се применуваат само 
следниве одредби за 
стекнати права.
Кога се работи за граѓани на 
земји-членки чиишто доказ 
за професионални 
квалификации за акушерка 
бил издаден од Полска, или 
чијашто обука започнала во 
Полска пред 1 мај 2004 
година и кои не ги 
задоволуваат минималните 
барања за обука утврдени во 
член 40, земјите-членки го 
признаваат следниов доказ 
за формални квалификации 
за акушерки како доволен 
доказ доколку е придружуван 
од сертификат во кој се 
наведува дека тие лица биле 
ефективно и законски 
ангажирани за дејностите на 
акушерка  во периодот 
наведен подолу:
(а) доказ за формални 
квалификации за акушерка 
на ниво на диплома (dyplom 
licencjata położnictwa):  
најмалку три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на 
сертификатот;
(б) доказ за формални 
квалификации за акушерка 
со кој се потврдува 
завршување на образование 
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по средното училиште и е 
издаден од средно стручно 
училиште (dyplom położnej): 
најмалку пет 
последователни години во 
текот на седумте години 
пред издавањето на 
сертификатот. 
4. Земјите-членки го 
признаваат доказот за 
формални квалификации за 
акушерство издаден од 
Полска на акушерки кои ја 
завршиле својата обука пред 
1 мај 2004 година која не ги 
исполнувала минималните 
барања за обука утврдени во 
член 40, потврдена со 
дипломата за завршени 
студии која била добиена 
врз основа на специјалната 
програма за надградба 
содржана во член 11 од 
Законот од 20 април 2004 
година за изменување и 
дополнување на Законот за 
професиите „медицинска 
сестра“ и „акушерка“ и на 
некои други правни акти 
(Службен весник на 
Република Полска од 30 
април 2004 година бр. 92, 
позиција 885) и Регулативата 
на Министерот за здравство 
од 11 мај 2004 година за 
деталните услови за 
спроведување на обука за 
медицински сестри и 
акушерки, кои поседуваат 
диплома за завршено 
средно училиште (завршен 
испит - матура) и завршиле 
медицински лицеи или 
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медицински стручни 
училишта за професиите 
„медицинска сестра“ и 
„акушерка“ (Службен весник 
на Република Полска од 13 
мај 2004 година бр. 110, 
позиција 1170), со цел да се 
потврди дека засегнатото 
лице го поседува нивото на 
познавања и способности во 
споредба со оние на 
акушерките кои ги 
поседуваат квалификациите 
кои за Полска се наведени 
во Анекс V, точка 5.2.2.

Член 
44

Фармацевт
Обука за фармацевт
1. За пристап до обуката за 
фармацевти е потребно 
поседување на диплома или 
свидетелство, потребни за 
прием на соодветните 
студии на универзитет или 
на виша школа, на ниво кое 
е признато за соодветно во 
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дадена земја-членка.
2. Доказот за формални 
квалификации како 
„фармацевт“ потврдува 
завршена обука со 
минимално траење од пет 
години, која вклучува 
најмалку:
(а) четиригодишна редовна 
теоретска и практична обука 
обезбедена на универзитет 
или на виша институција на 
ниво признато за соодветно, 
или под контрола на 
универзитет; 
(б) шестмесечно стажирање 
во аптека отворена за 
јавноста или во болница, под 
надзор на фармацевтскиот 
оддел на болницата. 
Тој циклус на обука ја 
вклучува како минимум 
програмата опишана во 
Анекс V, точка 5.6.1. 
Содржината наведена во 
Анекс V, точка 5.6.1 може да 
се изменува во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2) заради нејзино 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
Таквите ажурирања не 
бараат од ниту една земја-
членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица.
3. Обуката за фармацевти 
гарантира дека 
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заинтересираното лице ги 
стекнало следниве 
познавања и способности:
(а) соодветни познавања за 
лековите и за супстанциите 
кои се користат за добивање 
на лекови; 
(б) соодветни познавања на 
фармацевтската технологија 
и на физичкото, хемиското, 
биолошкото и 
микробиолошкото тестирање 
на медицинските производи; 
(в) соодветни познавања на 
метаболизмот и на дејството 
на медицинските производи 
и делувањето на отровните 
супстанции, како и на 
употребата на медицинските 
производи; 
(г) соодветни познавања за 
оценување на научните 
податоци за лековите за да 
може да обезбедува 
соодветни информации врз 
основа на познавањата; 
(д) соодветни познавања на 
законите и на другите 
барања кои се поврзани со 
фармацевтската практика. 
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Член 
45

Извршување на 
професионалните дејности 
на фармацевт
1. За целите на оваа 
директива, дејностите на 
фармацевт се тие дејности, 
за пристап и извршување на 
кои во една или повеќе 
земји-членки се бараат 
професионални 
квалификации и кои им се 
достапни на граѓаните кои 
поседуваат доказ за 
професионални 
квалификации од видовите 
наведени во Анекс V, точка 
5.6.2. 
2. Земјите-членки 
гарантираат дека лицата кои 
поседуваат доказ за 
професионални 
квалификации во фармација 
на универзитетско или на 
соодветно ниво, кој ги 
задоволува одредбите на 
член 44, можат да добијат 
пристап и да ги извршуваат 
најмалку следниве дејности, 
каде што е потребно, со 
почитување на барањето за 
дополнителен 
професионален стаж:
(а) подготвување на 
медицински производи во 
фармацевтска форма; 
(б) производство и 
тестирање на медицински 
производи; 
(в) тестирање на медицински 
производи во лабораторија 
за тестирање на медицински 
производи; 
(г) складирање, чување и 
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распространување на 
медицински производи во 
фазата на големопродажба;
(д) подготовка, тестирање, 
складирање и доставување 
на медицински производи во 
аптеки отворени за јавноста; 
(ѓ) подготовка, тестирање, 
складирање и доставување 
на медицински производи во 
болниците;
(е) давање на информации и 
совети за медицинските 
производи. 
3. Доколку одредена земја-
членка пристапот до некоја 
од дејностите на фармацевт 
и нејзиното извршување го 
обврзува со дополнителен 
професионален стаж, покрај 
поседувањето на доказ за 
формалните квалификации, 
наведени во Анекс V, точка 
5.6.2, таа земја-членка во тој 
поглед  го признава како 
доволен доказ сертификатот 
издаден од страна на 
надлежните органи во 
земјата-членка на потекло во 
кој се наведува дека 
соодветното лице било 
ангажирано за тие дејности 
во земјата-членка на потекло 
за соодветен период. 
4. Признавањето наведено 
во став 3 не се применува за 
двегодишниот период на 
професионален стаж 
потребен во Големото 
Војводство Луксембург за 
добивање на Државната 
јавна концесија за аптеки. 
5. Доколку на 16 септември 
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1985 година имала испит, 
чија цел е од лицата 
наведени во став 2 да се 
изберат оние кои ќе добијат 
овластување да станат 
сопственици на нови аптеки 
чиешто создавање било 
определено како дел од 
националниот систем за 
географска распределба, 
таа земја-членка, по пат на 
отстапување од став 1, може 
да продолжи со 
спроведување на испитот и 
да бара од граѓаните на 
земјите-членки кои 
поседуваат доказ за 
формални квалификации 
како фармацевт, наведени 
во Анекс V, точка 5.6.2, или 
кои ги користат одредбите 
од член 23, да го полагаат 
истиот.

Член 
46

Обука за архитекти
1. Обуката за архитект 
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опфаќа најмалку 
четиригодишна редовна 
обука или шестгодишна 
обука, која опфаќа редовна 
обука во траење од три 
години на универзитет или 
на соодветна образовна 
институција. Обуката треба 
да води кон успешно 
полагање на испит на 
универзитетско ниво. 
Таа обука, којашто мора да 
биде на универзитетско ниво 
и чиишто основен елемент ја 
претставува архитектурата, 
треба да одржува 
рамнотежа помеѓу 
теоретските и практичните 
аспекти на обуката по 
архитектура и да го 
осигурува стекнувањето на 
следниве познавања и 
вештини:
(а) способност за создавање 
на архитектонски проекти 
кои ги задоволуваат 
естетските и техничките 
критериуми; 
(б) доволни познавања на 
историјата и теоријата на 
архитектурата, како и на 
сродните уметности, на 
технологиите и на 
хуманитарните науки; 
(в) познавање на ликовните 
уметности како влијание врз 
квалитетот на 
архитектонскиот проект; 
(г) доволни познавања на 
урбаното проектирање, на 
планирањето и на 
вештините потребни за 
процесот на планирање; 
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(д) разбирање на врската 
помеѓу луѓето и зградите и 
помеѓу зградите и животната 
средина и на потребата за 
поврзување на зградите и на 
просторот помеѓу нив со 
потребите на човекот и со 
човечкиот фактор; 
(ѓ) разбирање на 
професијата на архитектот и 
неговата улога во 
општеството, особено преку 
создавање на проекти кои ги 
имаат предвид социјалните 
фактори; 
(е) познавање на методите 
на испитување и 
подготвување на 
архитектонски проект; 
(ж) познавање на 
проблемите во однос на 
структурната концепција, 
конструкцијата и 
градежништвото, поврзани 
со проектирањето на 
зградите; 
(з) соодветни познавања на 
физичките проблеми и на 
технологиите и функцијата 
на зградите за да се 
обезбедат внатрешни 
услови за  удобност и 
климатска заштита; 
(ѕ) неопходните 
проектантски вештини за 
исполнување на барањата 
на корисниците на зградата 
со запазување на 
ограничувањата наложени 
од економските фактори и 
регулативите во областа на 
градежништвото; 
(и) соодветни познавања на 
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индустриите, организациите, 
регулативите и постапките 
кои се значајни при 
пренесувањето на 
архитектонските проекти во 
згради и вклучување на 
плановите во целокупното 
планирање. 
2. Познавањата и вештините 
наведени во став 1 можат да 
се изменуваат во согласност 
со постапката наведена во 
член 58(2) заради нивно 
приспособување кон 
научниот и техничкиот 
напредок.
Таквите ажурирања не 
бараат нуту една земја-
членка да ги измени 
постојните законски 
принципи поврзани со 
структурата на професиите 
во однос на обуката и 
условите за пристап од 
страна на физичките лица.
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Член 
47

Отстапување од условите 
на обуката за архитекти
1. По пат на отстапување од 
член 46, следново исто така 
се смета дека ги исполнува 
условите на член 21: обука 
започната од 5 август 1985 
година обезбедена од 
"Fachhochschulen" (средни 
стручни училишта) во 
Сојузна Република 
Германија во траење од три 
години, која ги задоволува 
барањата наведени во член 
46 и дава пристап до 
дејностите наведени во член 
48 во таа земја-членка под 
професионалната титула 
„архитект“, доколку таквата 
обука била проследена со 
четиригодишен 
професионален стаж во 
Сојузна Република 
Германија, потврден со 
сертификат издаден од 
страна на професионалното 
здружение на чиј список се 
наоѓа името на архитектот 
кој сака да ги користи 
одредбите на оваа 
директива. 
Професионалното 
здружение мора прво да 
утврди дека работата 
извршувана од засегнатиот 
архитект во областа на 
архитектурата претставува 
убедлива примена на 
целосните познавања и 
вештини наведени во член 
46(1). Тој сертификат се 
издава во согласност со 
истата постапка како и оној 
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кој се применува за 
регистрација во списокот на 
професионалното 
здружение. 
2. По пат на отстапување од 
член 46, следново исто така 
се смета дека ги исполнува 
условите на член 21: обука 
која е дел од програмите за 
социјален напредок или 
универзитетски студии со 
половина време на 
обучување, која ги 
задоволува барањата 
наведени во член 46, 
потврдени со испит по 
архитектура положен од 
страна на лицето кое 
работело седум и повеќе 
години во областа на 
архитектурата под контрола 
на архитект или 
архитектонско биро. Тој 
испит треба да биде на 
универзитетско ниво и да 
биде соодветен на 
завршниот испит наведен во 
член 46(1), прв потстав



170

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
48

Извршување на 
професионалните дејности 
на архитектите
1. За целите на оваа 
директива, 
професионалните дејности 
на архитект се дејностите 
кои редовно се извршуваат 
под професионалната 
титула „архитект“. 
2. Граѓаните на дадена 
земја-членка кои имаат 
право да ја користат таа 
титула во согласност со 
закон кој на надлежниот 
орган на земјата-членка му 
дава овластување да им ја 
доделува таа титула на 
граѓаните на земјите-членки 
кои особено се истакнуваат 
со квалитетот на нивната 
работа во областа на 
архитектурата се смета дека 
ги задоволуваат условите 
потребни за извршување на 
дејностите на архитект под 
професионалната титула 
„архитект“. Архитектонскиот 
карактер на дејностите на 
соодветните лица се 
потврдува со сертификат 
доделен од нивната земја-
членка на потекло. 
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Член 
49

Стекнати права кои се 
однесуваат само на 
архитектите
1. Секоја земја-членка го 
признава доказот за 
формалните квалификации 
како „архитект“, наведени во 
Анекс VI, точка 6, издаден од 
други земји-членки, кој 
потврдува завршување на 
обука која не започнала 
подоцна од референтната 
академска година наведена 
во тој Анекс, дури и кога тие 
не ги исполнуваат 
минималните услови за 
обука утврдени во член 46 и 
за целите на давање 
пристап до 
професионалните дејности 
на архитект и нивното 
извршување, на таквиот 
доказ на својата територија 
му дава еднаква важност 
како доказот за формални 
квалификации како архитект 
кој таа го издала.
Под тие услови се 
признаваат сертификатите 
издадени од страна на 
надлежните органи на 
Сојузна Република 
Германија кои потврдуваат 
дека доказот за формални 
квалификации издаден на 
или по 8 мај 1945 година од 
страна на Демократска 
Република Германија е 
соодветен на доказот 
наведен во тој Анекс. 
2. Без да е во спротивност 
со став 1, секоја земја-
членка го признава следниов 
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доказ за формални 
квалификации и заради 
добивање на пристап до 
професионалните дејности 
како архитект и нивно 
извршување на таквиот 
доказ на својата територија 
му дава еднаква важност 
како доказот за формални 
квалификации кој таа го 
издала: сертификати 
издадени на граѓани на 
земјите-членки од земјите-
членки кои вовеле правила 
за регулирање на пристапот 
и извршувањето на 
дејностите како архитект и 
нивното извршување од 
следниве датуми:
(а) 1 јануари 1995 година за 
Австрија, Финска и Шведска; 
(б) 1 мај 2004 за Чешка, 
Естонија, Кипар, Летонија, 
Литванија, Унгарија, Малта, 
Полска, Словенија и 
Словачка; 
(в) 5 август 1987 година за 
сите останати земји-членки. 
Сертификатите наведени во 
став 1 потврдуваат дека 
лицето се стекнало со право, 
најдоцна на соодветниот 
датум, да ја користи 
професионалната титула 
„архитект“ и дека тоа било 
ефективно ангажирано, во 
контекст на тие правила, за 
соодветните дејности 
најмалку три 
последователни години во 
текот на петте години пред 
издавањето на сертификатот
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Член 
50

Документација и 
формалности
1. Кога надлежните органи 
на земјата-членка примател 
решаваат по однос на 
барање за добивање на 
право на извршување на 
соодветната регулирана 
професија по силата на овој 
наслов, тие органи можат да 
ги бараат документите и 
сертификатите наведени во 
Анекс VII. 
Документите наведени во 
Анекс VII, точка 1(г), (д) и (ѓ) 
не треба да бидат постари 
од три месеци до датумот на 
нивното доставување. 
Земјите-членки, телата и 
другите правни лица ја 
гарантираат доверливоста 
на информациите кои ги 
добиваат. 
2. Во случај на основани 
сомневања, земјата-членка 
примател може да побара од 
надлежните органи на 
одредена земја-членка 
потврда за веродостојноста 
на потврдите и на доказот за 
формални квалификации 
издаден во таа земја-членка, 
како и, кога е применливо, 
потврда на фактот дека 
корисникот ги исполнува, за 
професиите наведени во 
Поглавје III од овој наслов, 
минималните услови за 
обука наведени соодветно 
во членовите 24, 25, 28, 31, 
34, 35, 38, 40, 44 и 46.
3. Во случај на основани 
сомневања, кога доказот за 
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формални квалификации, 
дефиниран во член 3(1) (в) 
бил издаден од надлежен 
орган во одредена земја-
членка и вклучува обука 
добиена целосно или 
делумно во установа која е 
законски востановена на 
територијата на друга земја-
членка, земјата-членка 
примател има право да 
провери кај надлежниот 
орган во земјата-членка на 
издавање:
(а) дали обуката спроведена 
во таа установа е формално 
потврдена од страна на 
образовната установа 
востановена во земјата-
членка на издавање; 
(б) дали издадениот доказ за 
формални квалификации е 
ист како оној кој што би бил 
издаден доколку обуката 
била целосно следена во 
земјата-членка на издавање; 
и 
(в) дали доказот за 
формални квалификации ги 
дава истите професионални 
права на територијата на 
земјата-членка на издавање. 
4. Кога земјата-членка 
примател бара од своите 
граѓани да положат заклетва 
или да направат декларација 
за заколнување за да 
добијат пристап до 
регулираната професија и 
кога текстот на таа заклетва 
или декларација не може да 
се користи од граѓани на 
други земји-членки, земјата-



175

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

членка примател гарантира 
дека заинтересираните лица 
можат да користат друг 
соодветен текст. 

Член 
51

Постапка за заемно 
признавање на 
професионалните 
квалификации
1. Надлежниот орган на 
земјата-членка примател го 
потврдува приемот на 
барањето во рок од еден 
месец од приемот и го 
известува барателот во 
случај да недостига некој 
документ. 
2. Постапката за 
разгледување на барањето 
за добивање на право за 
извршување на регулирана 
професија треба да се 
заврши колку што е можно 
побргу, чиј резултат треба да 
биде соодветно потврдена 
одлука од надлежниот орган 
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усогл
асува
ње

Забелешка

во земјата-членка примател 
во каков било случај во рок 
од три месеци од датумот на 
кој било доставено 
комплетното досие на 
барателот. Меѓутоа, овој рок 
може да се продолжи за 
еден месец во случаите кои 
спаѓаат во Поглавјата I и II 
од овој наслов. 
3. Одлуката, или 
недонесувањето одлука во 
дадениот рок е предмет на 
жалба според националното 
законодавство. 

Член 
52

Употреба на 
професионални титули
1. Ако во земјата-членка 
примател употребата на 
професионалната титула 
поврзана со една од 
дејностите на соодветната 
професија е регулирана, 
граѓаните на другите земји-
членки кои имаат право да 
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Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
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национа
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Член на националниот 
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усогласен 
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како ќе се 
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транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

извршуваат регулирана 
професија врз основа на 
Наслов III ја користат 
професионалната титула на 
земјата-членка примател, 
која одговара на таа 
професија во таа земја-
членка, како и соодветните 
иницијали. 
2. Кога одредена професија 
е регулирана во земјата-
членка примател од 
здружение или од 
организација во смисла на 
значењето на член 3(2), 
граѓаните на земјите-членки 
немаат право да ја користат 
професионалната титула 
издадена од таа 
организација или здружение, 
или нејзината скратена 
форма, освен доколку не 
обезбедат доказ дека се 
членови на тоа здружение 
или организација. 
Доколку тоа здружение или 
организација го услови 
членството со поседување 
на одредени квалификации, 
тоа може да го применува 
ова барање за граѓани на 
други земји-членки кои 
поседуваат професионални 
квалификации само под 
условите утврдени во оваа 
директива. 
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Број 
на 
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Член Наслов 
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правен 
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
53

Познавање на јазици
Лицата кои го користат 
признавањето на 
професионални 
квалификации треба да ги 
познаваат јазиците кои се 
неопходни за извршување 
на професијата во земјата-
членка примател. 

Член 
54

Употреба на академски 
титули
Без да е во спротивност со 
членовите 7 и 52, земјата-
членка примател гарантира 
дека на заинтересираните 
лица им се дава право да ги 
користат академските титули 
кои им биле дадени во 
земјата-членка на потекло, а 
евентуално и скратените 
форми на истите, на јазикот 
на земјата-членка на 
потекло. Земјата-членка 
примател може да бара таа 
титула да се придружува со 
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ањето
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

името и адресата на 
установата или испитната 
комисија која ја доделила. 
Кога академската титула на 
земјата-членка на потекло 
може во земјата-членка 
примател да се измеша со 
титула која во втората земја-
членка вклучува 
дополнителна обука која не 
ја поминал корисникот, 
земјата-членка примател 
може да бара корисникот да 
ја употребува академската 
титула на земјата-членка на 
потекло во соодветна 
форма, утврдена од земјата-
членка примател. 

Член 
55

Одобрување од фондови 
за здравствено 
осигурување
Без да е во спротивност со 
член 5(1) и член 6, прв 
потстав, точка (б), земјите-
членки кои бараат лицата 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
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ањето

Плани
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рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

кои ги стекнале своите 
професионални 
квалификации на нивната 
територија да завршат 
подготвителен период на 
обука на работното место 
и/или професионален стаж 
за да бидат одобрени од 
фонд за здравствено 
осигурување, ги 
ослободуваат од таа обврска 
лицата кои поседуваат доказ 
за професионални 
квалификации за лекар или 
стоматолог стекнати во 
други земји-членки. 

Член 
56

Надлежни органи
1. Надлежните органи на 
земјата-членка примател и 
на земјата-членка на 
потекло работат во блиска 
соработка и обезбедуваат 
заемна помош, со цел да се 
олесни применувањето на 
оваа директива. Тие ја 
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Број 
на 
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Член Наслов 
на 
национал
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правен 
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усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

гарантираат доверливоста 
на информациите кои ги 
разменуваат. 
2. Надлежните органи на 
земјата-членка примател и 
на земјата-членка на 
потекло разменуваат 
информации во однос на 
дисциплинските мерки или 
на криминалните санкции 
или на какви било други 
сериозни, специфични 
околности кои можат да 
влијаат на извршувањето на 
дејностите според оваа 
директива, почитувајќи ги 
барањата за заштита на 
личните податоци 
предвидени во Директивите 
95/46/EЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 
24 октомври 1995 година за 
заштита на лицата во однос 
на обработката на нивните 
лични податоци и на 
слободното движење на 
таквите податоци2 и 
Директивата 2002/58/EЗ на 
Европскиот парламент и на 
Советот од 12 јули 2002 
година за обработката на 
личните податоци и 
заштитата на приватноста во 
секторот за електронски 
комуникации (Директива за 
приватност и за електронски 
комуникации)3.
Земјата-членка на потекло ја 
проверува вистинитоста на 
околностите, а нејзините 
надлежни органи донесуваат 
одлука за карактерот и 
обемот на истражувањата 
кои треба да се спроведат и 
ја известува земјата-членка 
примател за заклучоците кои 
ги донела врз основа на 
информациите кои ù се 
достапни. 
3. Секоја земја-членка, 
најдоцна до 20 октомври 
2007 година, ги определува 
органите и телата надлежни 
за издавање или примање 
на доказ за формални 
квалификации и други 
документи или информации, 
како и органите кои се 
надлежни за примање на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

барањата и донесување на 
одлуките наведени во оваа 
директива и за тоа без 
одлагање ги известува 
другите земји-членки и 
Комисијата. 
4. Секоја земја-членка 
определува координатор за 
дејностите на надлежните 
органи наведени во став 1 и 
за тоа ги известува другите 
земји-членки и Комисијата. 
Координаторот ги извршува 
следниве функции:
(а) поттикнување на 
еднообразна примена на 
оваа директива; 
(б) собирање на сите 
информации кои се 
релевантни за примената на 
оваа директива, како што се 
информации за условите за 
пристап до регулираните 
професии во земјите-членки. 
Заради исполнување на 
функциите опишани во точка 
(б), координаторите можат 
да побараат помош од 
контактните точки наведени 
во член 57. 

2 Сл. весник  L 281, 23.11.1995 год, стр 31. Директива изменета со Регулативата  (EЗ) бр. 1882/2003.
3 Сл. весник L 201, 31.07.2002 год, стр 37.
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Член Наслов 
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ањето
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ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
57

Контактни точки
Секоја земја-членка, 
најдоцна до 20 октомври 
2007 година, определува 
контактна точка со следниве 
функции:
(а) да им ги обезбеди на 
граѓаните и на контактните 
точки од другите земји-
членки потребните 
информации во однос на 
признавањето на 
професионалните 
квалификации предвидени 
во оваа директива, како што 
се информации за 
националното законодавство 
за регулирање на 
професиите и извршувањето 
на тие професии, 
вклучувајќи го социјалното 
законодавство и, каде што е 
соодветно, етичките норми; 
(б) да им помага на 
граѓаните во остварување на 
правата кои им се дадени со 
оваа директива, во 
соработка, каде што е 
потребно, со останатите 
контактни точки и 
надлежните органи на 
земјата-членка примател. 
На барање на Комисијата, 
контактните точки ја 
известуваат Комисијата за 
резултатот од барањата кои 
ги разгледуваат во 
согласност со одредбите од 
точка (б) во рок од два 
месеци од нивното примање. 
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целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

Член 
58

Комитет за признавање на 
професионалните 
квалификации
1. На Комисијата ù помага 
Комитет за признавање на 
професионалните 
квалификации, во 
понатамошниот текст 
„Комитет“, кој го сочинуваат 
претставници на земјите-
членки и со кој претседава 
претставник на Комисијата. 
2. Во врска со овој став, се 
применуваат членовите 5 и 7 
од Одлуката 1999/468/EЗ, 
имајќи ги предвид одредбите 
од член 8 од истата. 
Периодот утврден во член 
5(6) од Одлуката 
1999/468/ЕЗ се одредува на 
два месеци. 
3. Комитетот донесува 
деловник за работата. 

Член 
59

Консултации
Комисијата спроведува 
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но 
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ње

Забелешка

консултации со експерти од 
заинтересираните 
професионални групи на 
соодветен начин, особено во 
контекст на работата на 
комитетот наведен во член 
58 и на тој комитет му 
доставува јасен извештај за 
тие консултации. 

Член 
60

Извештаи
1. Од октомври 2007 година, 
земјите-членки, на секои две 
години ù доставуваат на 
Комисијата извештај за 
примената на системот. 
Покрај општи информации, 
извештајот треба да содржи 
статистичко резиме на 
донесените одлуки и опис на 
главните проблеми кои 
произлегуваат од примената 
на оваа директива. 
2. Од 20 октомври 2007 
година, Комисијата на секои 
пет години составува 
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Забелешка

извештај за примената на 
оваа директива. 

Член 
61

Клаузула за отстапување
Доколку за спроведување на 
една од одредбите на оваа 
директива одредена земја-
членка се соочила со 
поголеми тешкотии во 
дадена област, Комисијата 
ги испитува тие тешкотии во 
соработка со соодветната 
земја-членка. 
Доколку е неопходно, 
Комисијата донесува одлука, 
во согласност со постапката 
наведена во член 58(2), да ù 
дозволи на засегнатата 
земја-членка да отстапи од 
соодветната одредба за 
ограничен период. 

Член 
62

Укинување
Директивите 77/452/EEЗ, 
77/453/EEЗ, 78/686/EEЗ, 
78/687/EEЗ, 78/1026/EEЗ, 
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член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

78/1027/EEЗ, 80/154/EEЗ, 
80/155/EEЗ, 85/384/EEЗ, 
85/432/EEЗ, 85/433/EEЗ, 
89/48/EEЗ, 92/51/EEЗ, 
93/16/EEЗ и 1999/42/EЗ се 
укинуваат од 20 октомври 
2007 година. Упатувањата 
кон укинатите директиви се 
сметаат за упатувања кон 
оваа директива, а актите 
донесени врз основа на тие 
директиви не се засегнати 
од укинувањето. 

Член 
63

Транспонирање
Земјите-членки ги 
спроведуваат законите, 
регулативите и другите 
административни одредби 
потребни за усогласување 
со оваа директива најдоцна 
до 20 октомври 2007 година. 
Тие веднаш ја известуваат 
Комисијата за тоа. 
Кога земјите-членки ги 
донесуваат тие мерки, тие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

содржат упатување кон оваа 
директива или се 
придружени со такво 
упатување при нивното 
објавување. Земјите-членки 
одредуваат како ќе се 
изработи тоа упатување. 

Член 
64

Влегување во сила
Оваа директива влегува во 
сила на дваесеттиот ден по 
нејзиното објавување во 
Службениот весник на 
Европската унија. 

Член 
65

Адресати
Оваа директива се однесува 
на земјите-членки. 

АНЕКС I 

Список на професионалните 
здруженија или организации 
кои ги исполнуваат условите 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

од член 3(2) 

АНЕКС II 

Список на обуки со 
специјална структура 
наведени во член 11, точка 
(в), потстав (ii)

АНЕКС III 

Список на регулираното 
образование и обука 
наведени во третиот потстав 
од член 13(2) 

АНЕКС IV

Дејности поврзани со 
категориите на 
професионален стаж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

наведени во членовите 17, 
18 и 19

Список I

АНЕКС V

Признавање на основа за 
усогласување на 
минималните услови за 
обука 

АНЕКС VI 

Стекнати права применливи 
за професиите кои се 
подложни на признавање 
врз основа на 
усогласувањето на 
минималните услови за 
обука
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број 
на 
член

Член Наслов 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис 
(кратенка 
на 
национал
ниот 
правен 
пропис)

Број на 
член на 
национа
лниот 
правен 
пропис

Член на националниот 
правен пропис

Дали е целосно 
усогласен 
(потполно, 
делумно, не се 
транспонира, не е 
релевантно за РМ, 
дискрециона 
одредба)

Ако не е 
целосно 
усогласен, 
како ќе се 
изврши 
транспонир
ањето

Плани
ран 
рок за 
целос
но 
усогл
асува
ње

Забелешка

АНЕКС VII 

Документи и сертификати 
кои можат да се бараат во 
согласност со член 50(1) 
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