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Врз основа на член 141,149  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, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22) , 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 ( „Службен весник на РМ“ бр.187/22),  член 2, 4 , 5 и 16 од 

Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените 

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

на Република Македонија” бр. 120/20 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 

објавува 

 

Исправка на 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  

 

1.Се врши исправка на јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување 

односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо 

образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо 

образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно 

здравствени соработници во Јавни здравствени установи, кој беше објавен на 

ден 28.08.2022 година во весниците „Слободен печат“ и „Коха“, односно се 

брише точка 17. 

  

2. Се врши исправка на јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување 

односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо 

образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо 

образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно 

здравствени соработници во приватни здравствени установи, кој беше објавен 

на ден 28.08.2022 година во весниците „Слободен печат“ и „Коха“, односно се 

менува точка бр.25 и гласи : 

 

 

Ред.бр. 
Област на 

специјализација 

За вработени здравствени работници 
односно здравствени соработници во 

приватни установи, други правни лица и 
невработени лица 

25. Орална хирургија 11 
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2.Останатиот текст од јавниот оглас останува непроменет. 

 

Контакт тел: 032 550 447 

Огласот е објавен и на интернет-страницата: 

http://www.ugd.edu.mk 


