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Врз основа на член 141 и 150 од Законот за здравствената заштита 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 

87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 

20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19) , а во врска со Програмата за потребите од 

специјалистички и супспецијалистички кадри согласно мрежата на здравствени 

установи донесена од Влада на РСМ за 2019/ 2022 година,  член 3 и 16 од 

Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените 

работници со високо образование од областа на медицината (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр. 85/15 и 144/21), Правилникот  за специјализации 

и супспецијализации на здравствени работници со високо образование од 

област на стоматологија и фармација и здравствени соработници со високо 

образование (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/19) , 

Факултетот за медицински науки при  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 

ден 6.7.2021 година објавува 

 

Јавен оглас 

за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на 

специјализација и супспецијализација на здравствени работници со 

високо образование и здравствени соработници со високо образование 

од областа на медицината, стоматологија и фармација  

 
   

Ред.бр. ЈЗУ  
Област на 

специјализација 
Број на 

специјализации 

1.  ЈЗУ Институт за трансфузиона 

медицина Скопје 
Трансфузиска медицина 

6 

2.  Клиничка болница Штип Неврологија  
1 

  Анестезиологија со 

интензивна медицина 1 

  Ортопедија 
1 

3.  ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип Епидемиологија  
2 

  Социјална медицина со 

организација на 

здравствената дејност 
1 

4.  ЈЗУ ЗД Кратово Гинекологија и 

акушерство 1 

5.  ЈЗУ ЗД Радовиш ОРЛ 
1 

  Радиологија 
1 
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  Дерматовенерологија 
1 

6.  ЈЗУ ЗД Крива Паланка Радиологија 
1 

7.  ЈЗУ ЗД Делчево Неврологија 
2 

8.  ЈЗУ ЗД Пробиштип Радиологија 
1 

 

 

Ред.бр. 
Област на 

специјализација 

За вработени здравствени работници односно 
здравствени соработници во приватни установи, 

други правни лица и невработени лица 

1.  Анестезиологија со 

интензивна медицина  
3 

2.  Општа хирургија 3 

3.  Интерна медицина 1 

4.  Епидемиологија  4 

5.  Микробиологија  6 

6.  Неврологија  4 

7.  Медицинска биохемија 6 

8.  Абдоминална хирургија  6 

9.  Ортопедија 1 

10.  Кардиохирургија 2 

11.  Неврохирургија 1 

12.  Радиологија  6 

13.  Акушерство и гинекологија 2 

14.  Анестезиологија 6 

15.  Офталмологија 4 

16.  Кардиологија 6 

17.  Спортска медицина 6 

18.  Дерматовенерологија  6 

19.  Фармацевтска технологија 6 

20.  Испитување и контрола на 

лекови 
11 
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21.  Орална хирургија 10 

  

Барањето за одобрување на специјализациите / супспецијализациите заедно 
со комплетната документација се поднесува од страна на Јавната здравствена 
установа каде е вработен  здравствениот работник односно здравствениот 
соработник,  приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот 
работник односно здравствениот соработник односно од невработениот 
здравствен работник најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на 
Огласот во јавните гласила и веб страната на Универзитетот. 
 

Барањето за одобрување на специјализација со комплетната документација 

се доставуваат во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 

87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 

20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19) и Правилникот за специјализациите и 

супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од 

областа на медицината до Архивата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  

ул. „Крсте Мисирков“ бр 10-А, 2000 Штип, со назнака за „Оглас за специјализации 

за 2021 година “. 

Потребни документи за упис на специјализација за вработени 

здравствени работници во Јавни здравствени установи  

 

1. Барање за одобрување на специјализација(може да се превземе од веб 

страната на Универзитетот); 

2. Уверение со оценки за положени испити; 

3. Уверение за положен стручен испит;  

4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е 

во тек); 

5. Одлука од Управен одбор; 

6. Бодовна листа за селекција на кандидатите вработени во Јавната 

здравствена установа. 

 

Потребни документи за пријавување за вработени  во  приватни 

здравствени установи односно од невработени здравствени работници 

 

1. Барање за одобрување на специјализација со административна такса од 

50 денари (може да се преземе од веб страната на Универзитетот 

www.ugd.edu.mk); 

2. Уверение со оценки и диплома за завршен факултет (нотаризирани); 

3. Уверение за положен стручен испит (нотаризиран);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е 

во тек); 

5. Потврда од Агенција за вработување доколку кандидатот е невработен; 
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6. Упатница од приватна ординација доколку кандидатот е вработен во 

истата и фотокопија на М1/М2 образец; 

 

Цена на чинење на специјализацијата е согласно Одлуката за надоместокот 

за спроведување на теоретска настава и практична обука и за полагање на испит 

за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, 

стоматологијата и фармацијата ( „Службен весник на РМ“ бр.123 од 2 Октомври 

2012 година) и Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена 

заштита ( „Службен весник на РМ“ бр.154 од 4 Септември 2015 година) 

Контакт тел:032 550 447 

Огласот е објавен и на интернет-страницата: 

http://www.ugd.edu.mk 


