КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на Член 9 и Член 22 од Законот за вршење на психолошка дејност („Службен
весник на Р. Македонија“ бр. 6/05 од 28 Јануари, 2005 год.) и Член 33 од Статутот на
Комората на психолози на Република Македонија Управниот Одбор на Комората на својата
седница одржана на 06.11.2008 го донесе:
ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТЕР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник за регистер на членовите на Комората на психолози на Р.
Македонија (во продолжение на текстот: Правилник) се одредуваат водењето и
содржината на регистерот на психолози, именикот на психолози приправници, регистерот
на психолози кои вршат приватна пракса, регистерот на вршители на групна пракса и
останатата евиденција за членовите на Комората на психолози на Р. Македонија (во
продолжение на текстот: Комора).
II. ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО КОМОРАТА И УПИС ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПСИХОЛОЗИ
Член 2
Психолозите кои вршат психолошка дејност се зачленуваат во Комората на основа
на пристапница со што стекнуваат право за упис во регистерот на психолози.
Пристапницата содржи Барање за зачленување во Комората и Евиденциски лист
на членот кој ги содржи минимум податоците наведени во Членот 3. на овој Правилник.
Со пристапницата се приложуваат и докази за податоците наведени во
Евиденцискиот лист на членот. Вработените психолози приложуваат и изјава дека
прифаќаат да работодавецот при пресметките на плата, уплаќа и годишна членарина за
Комората во негово име на сметката на Комората, односно приложува изјава со која се
обврзува самостојно да врши уплата на годишната членарина за Комората.
Психолозите кои вршат приватна пракса даваат изјава со која се обврзуваат
годишно да ја уплаќаат чланарината на сметка на Комората.


Основни докази за податоците наведени во Евиденцискиот лист се:
Оригинал или фотокопија на дипломата за завршени студии и стекнато звање
психолог, оригинал или фотокопија за положен стручен испит односно доказ дека е
остварено право за добивање на лиценца во смисла на Членот 3. од Законот за
вршење на психолошка дејност.

Фотокопиите на документите од ставот 4. на овој Член, мора да бидат верни на
оригиналот односно нотарски заверена фотокопија.
Ако психологот ги завршил студиите на соодветен факултет во странство потребно
е со пристапницата да приложи и нострификација на дипломата како и документ на
положен или признат стручен испит.

Член 3
Упис во регистерот на психолози се врши на основа на регистерски картон кој
содржи:
 име и презиме,
 моминско презиме,
 датум и место на раѓање,
 адреса на живеење,
 државјанство.
 податоци за вработување: име на работодавачот и седиште, или име и адреса на
приватната пракса,
 податоци за завршен факултет и стекнато звање психолог односно податоци од
дипломата, име на факултетската установа, место и датум на завршување на
студиите и бројот на уверението за завршување на студиите,
 место и датум на полагање на стручниот испит како и бројот на уверението за
положен стручен испит,
 податоци за досегашно стручно усовршување,
 членство во домашни и странски здруженија на психолози.
Психологот може да наведе и други податоци за кои смета дека се битни за да се
запишат во регистерот, а се однесуваат на неговата работа или звање.
Во основниот регистерски картон се впишуваат и податоци за издавање,
обновување и одземање на општа и посебна лиценца со сите податоци кои лиценцата ги
содржи.
Во основниот регистерски картон се запишуваат сите податоци за континуирано
усовршување кои Комората ќе ги добие од реализаторот на континуирано усовршување во
облик на потврда или од психологот кој доставува соодветен доказ за континуирано
усовршување.
Член 4
Ако психологот со пристапницата не достави потребни податоци за упис во
регистерот на психолози на Комората, секретарот на Комората нема да ја прими
пристапницата и ќе му ги даде информација за тоа кои податоци недостигаат.
Член 5
После уписот во регистерот членот добива членска книшка.
Членската книшка се дава со времетраење од седум години.
Управниот одбор на Комората донесува одлука за обликот, содржината и начинот
на користење на членската книшка.
Доколку членот не ја подмири члeнарината, по истекот на календарската година за
која не ја подмирил члeнарината, должен е да ја врати членската книшка. Комората
повторно ќе му издаде члeнска книшка после подмирувањето на заостанатата неплатена
члeнарина.
Член 6
Испис од регистрот на Комората се врши во следните случаи:
 на барање на Членот;
 на основа на конечна одлука на Судот на Комората.
 со престанокот на членството во Комората.
Член 7
Освен податоците од Членот 3. на овој Правилник во основниот регистерски картон
се впишуваат и следните податоци:
 датум на упис во регистерот,
 датум на испис од регистерот,









датум на издавање на лиценца,
датум на обновивање на лиценцата,
датум на привремено одземање на лиценцата, како и временски период за кој е
одземена,
датум на повторно издавање на лиценцата,
датум на губење на правото на вршење на психолошка дејност и времтраењето на
тој период,
податоци за постапките и одлуките на Судот на честа на Комората,
податоци за правосилните пресуди на судовите.

Во основниот регистерски картон посебно се евидентираат податоци за уплата на
чланарината и останатите уплати на членовите на Комората.
Со основниот регистерски картон Комората може да води и помошни регистерски
картони кои содржат дополнителни податоци за членовите.
III. РЕГИСТЕР НА ПСИХОЛОЗИ КОИ ВРШАТ ПРИВАТНА ПРАКСА И РЕГИСТЕР НА
ВРШИТЕЛИ НА ГРУПНА ПСИХОЛОШКА ПРАКСА
Член 8
Во регистерот на психолзи кои вршат приватна пракса се внесуваат следните
податоци:
 број на основниот регистерски картон,
 број и датум на Решението со кое Комората му одобрила на психологот вршење на
приватна пракса,
 податоци за просторот и опремата,
 податок за деловна способност,
 податок за начинот на чување и заштита на психолошките тестови, документите и
податоците што се професионална тајна, кој се внесува на основа на писмена
изјава на психологот,
 податок за психолозите кои ги вработува психологот кој врши приватна пракса.
Во случај на прекин на вршењето на приватната пракса во именикот се впишуваат
следните податоци:
 број и датум на решението за престанок на одобрението за вршење на приватна
пракса, кое го донела Комората,
 причини поради кои е донесено решение за престанок на одобрението за вршење
на приватна пракса,
 датумот на престанок на вршењето на приватна пракса,
Во регистерот на психолози кои вршат приватна пракса се впишуваат и податоци за
привремен прекин на работата:
 датум на известувањето на Комората за привремен прекин на работата,
 време на привремен прекин на работата и тоа почетен датум и време на траење на
привремениот прекин на работата,
 причина за повремен прекин на работата.
Член 9
Во регистерот на вршители на групна психолошка пракса се впишуваат, за сите
членовите кои се здружиле во вршење на групна приватна пракса, податоците кои се
наведени во Членот 8. на овој Правилник.
IV. ИМЕНИК НА ПСИХОЛОЗИ ПРИПРАВНИЦИ
Член 10
Во именикот на психолози приправници се впишуваат следните податоци:












име и презиме,
моминско презиме,
датум и место на раѓање,
адреса на живеење,
државјанство,
податоци за менторот и правното лице каде припрваникот го обавува
приправничкиот стаж,
податоци за завршен факултет и стекнато звање психолог односно податоци од
дипломата, име на факултетот, место и датум на завршување на студиите и број на
уверението за завршеток на студиите,
датум и број на решението на Комората со кое се одобрува вршење на
приправнички стаж и датум на почнување на приправничкиот стаж,
податок за штетата, доколку психологот приправник ја направи во тек на вршење на
својата дејност, и тоа, ако ја направил намерно или од грубо невнимание,
податок за полагањето на стручниот испит, местото и датумот на полагање,
Комисијата пред која полагал стручен испит и број на уверение за положен стручен
испит.

Во евиденцијата за престанок на правото за вршење на пракса и бришење од
именикот на психолози приправници се внесува датумот на престанок на правото и
причината за бришење и тоа:
 податок дека во рок од три години од стекнување на правото за полагање на
стручен испит за вршење на психолошка дејност не го положи тој испит со вклучен
датум од кога му започнал рокот за полагање на стручен испит,
 податок дека без оправдана причина во рок од две години не побара упис во
именикот на психолози од кога за тоа стекнал право, ги исполнил условите.
V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ







Член 11
Во евиденцијата за осигурување од одговорност се впишува:
број на основниот регистерски картон,
број на психологот од регистерот за вршење на приватна пракса или од регистерот
за вршители на групна приватна пракса,
осигурителот кај кој психологот се осигурал од одговорност за штета која би можел
да ја направи на трета особа при вршењето на приватна психолошка пракса,
податок за ускладување на осигурувањето со променетите услови, ако дојде до
промена на условите на осигурувањето,
податок за продолжување на осигурувањето од одговорност,
податок дали осигурителот се оградил од психологот, затоа што штетата на третата
особа е направена намерно или од груба немарност.
VI. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТЕРОТ

Член 12
Регистерот на членови, Регистерот на психолози кои вршат приватна пракса и
регистерот на вршители на групна приватна пракса, Именикот на психолози приправници и
Евиденцијата за осигурувањеод одговорност, се водат во писмен и во електронски облик.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
За секоја промена на податоците од евиденцијата утврдени со овој Правилник,
членот на Комората е должен да ја извести Комората во рок од 30 дена од настанувањето
на промената.
Член 14
Измените и дополненијата на овој Правилник се донесуваат по истата постапка
како што се донесува и Правилникот.
Член 15
Овој Правилник стапува на сила на денот на донесување, после 1 месец јавна
расправа.
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