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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

4386. 
Врз основа на член 138 став (2), член 140 став (10), член 142 став (5), член 144 став (4), 144-а став (5) и 

член 145 став (3) 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 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19,  275/19, 77/21 и 178/21), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА  

И ФАРМАЦИЈАТА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат гранките на специјализациите и супспецијализациите на здравствени-

те работници со високо образование од областа на стоматологијата и фармацијата и здравствените соработ-
ници со високо образование, времето на нивното траење, деловите на стажот на специјализациите (турнуси), 
организациските, кадровските, материјалните и други поблиски критериуми, во зависност од видот на специ-
јализацијата односно супспецијализацијата што се спроведува кои треба да ги исполнуваат високообразовни-
те установи и здравствените установи, формата и содржината на писменото овластување за спроведување на 
теоретскиот, односно практичниот дел на специјализантскиот стаж, плановите и програмите, начинот на 
спроведувањето на стажот, начинот на полагање на специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот испит 
и образецот на специјализантската книшка и на книгата за евиденција за спроведените постапки и интер-
венции во текот на стажот на специјализации и супспецијализации, образецот за водење на записникот, обра-
зецот на уверението за положен специјалистички, односно супспецијалистички испит, како и поблиските 
критериуми во однос на образованието и искуството во соодветната област на специјализациите, односно 
супспецијализациите за овластените здравствени работници, односно здравствени соработници (ментор и 
едукатор). 

 
II. ГРАНКИ, ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ И ДЕЛОВИ НА СТАЖОТ ОД СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ И СУПСПЕ-
ЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА  

СТОМАТОЛОГИЈАТА И ФАРМАЦИЈАТА 
 

Член 2 
Здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата можат да специјализираат 

во следните гранки на стоматологија, со следното време на траење и со следните делови на стажот: 
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Член 6 
Определеното време на траење согласно овој пра-

вилник, на специјализациите и супспецијализациите на 
здравствените работници со високо образованиеод об-
ласта на стоматологијата и фармацијата и здравствени-
те соработници со високо образование претставува нај-
краток период во кој специјализантот, односно супспе-
цијализантот треба да ги заврши сите делови од ста-
жот/ турнуси. 

Специјализацијата, односно супспецијализацијата 
може да трае подолго од предвиденото време во овој 
правилник, односно  се додека специјализантот не ги 
спроведе сите постапки и интервенции предвидени во 
планот и програмата што се потврдува од Книгата за 
евиденција за спроведените постапки и интервенциии  
не ги стекне потребните знаења и вештини во текот на 
стажот  предвидени во планот и програмата. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИСКИ, КАДРОВСКИ, МАТЕРИЈАЛНИ 
И ДРУГИ ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ, ВО ЗАВИСНОСТ 
ОД ВИДОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ОДНОСНО 
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ШТО СЕ СПРОВЕДУВА, 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИТЕ УСТАНОВИ И  ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 7 

Теоретскиот дел од плановите и програмите за спе-
цијализациите, односно супспецијализациите на здрав-
ствените работници од областа на стоматологијата и 
фармацијата и здравствените соработници со високо 
образование се спроведува од страна на акредитирани 
високообразовни установи, кои во однос на организа-
цијата, кадарот, просторот и медицинско-техничката 
опременост ги исполнуваат следните поблиски крите-
риуми: 

- во нив да се извршуваат стручните работи предви-
дени со планот и програмата за одредената специјали-
зација, односно супспецијализација, 

- да има соодветен простор за изведување на тео-
ретскиот дел од плановите и програмите за специјали-
зациите, односно супспецијализациите, како и опрема 
наменета за изведување на практична настава на учење 
на лабораториска техника, 

- во нив да работат најмалку четворица специјалис-
ти со наставно - научно звање или два специјалисти во 
редовен работен однос со најмалку 10 години со специ-
јалистички стаж, за видот на специјализацијата, однос-
но супспецијализацијата, за која специјализантот се 
усовршува, и  

- да имаат литература (печатена и во електронска 
форма), во согласност со современата медицинска нау-
ка со која се овозможува пристап до домашна и стран-
ска  стручна литература. 
 

Член 8 
Здравствените установи во кои може да се спрове-

дува практичниот дел од специјализацијата, односно 
супспецијализацијата на здравствените работници со 
високо образование од областа на стоматологијата и 
фармацијатаи здравствените соработници со високо 
образование,во однос на организацијата, кадарот, прос-
тор и медицинско-техничката опременост треба да ги 
исполнуваат следните поблиски критериуми: 

- во нив да се извршуваат стручните работи-поста-
пки и интервенции по вид предвидени со планот и 
програмата за одредената специјализација, односно 
супспецијализација,  

- да има соодветен простор и опрема,  
- во нив да работат најмалку четворица специја-

листи, односно супспецијалисти од гранката на специ-
јализацијата за која специјалност специјализантот се 
усовршува, да се во работен однос со полно работно 
време и најмалку пет години со специјалистички стаж 
во специјализацијата, односно супспецијализацијата во 
која специјализантот се усовршува, 

- да имаат литература (печатена и во електронска 
форма) во согласност со современата медицинска нау-
ка со која се овозможува пристап до домашна и стран-
ска стручна литература, и  

- да имаат организираниактивности за следење на 
квалитетот на здравствената заштита. 

 
Член 9 

За секоја промена во однос на просторот, опремата 
и кадарот во здравствената  установа од членот 8 од 
овој правилник, се доставува известување до Минис-
терството за здравство најдоцна 30 дена од денот на 
настанувањето на промената. 

Ако овластената здравствената установа престане 
да исполнува некои од поблиските критериуми утврде-
ни во член 8 од овој правилник, ќе се одземе делумно 
или целосно овластувањето за спроведување на дел од 
специјализациите, односно супспецијализациите, што 
се спроведуваат во таа установа. 

Започнатиот стаж за специјализација или супспеци-
јализација во здраствената установа чие овластување 
престанало, продолжува да се спроведува во друга ов-
ластена здравствена установа. 

 
Член 10 

Овластувањето за спроведување на теоретскиот и 
практичниот дел на специјалистичкиот стаж  се издава 
на образец кој се печати на хартија во А4 формат, кој е 
даден во Прилог бр. 9 и е составен дел на овој правил-
ник. 

 
V. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ 

И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ 
 

Член 11 
Здравствените работници со високо образование од 

областа на стоматологијата и фармацијата и здравстве-
ните соработници со високо образование можат струч-
но да се усовршуваат во вид на специјализација, однос-
но супспецијализација. 

Специјализацијата и супспецијализацијата се обли-
ци на организирано стекнување на теоретски и прак-
тични, стручни знаења и научни сознанија кои се спро-
ведуваат во согласност со плановите и програмите за 
специјализациите и супспецијализациите на здравстве-
ните работници со високо образование од областа на 
стоматологијата и фармацијата и на здравствените со-
работници со високо образование. 

Плановите и програмите од ставот 2 на овој член, 
се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој 
правилник. 
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VI. КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО И ИСКУСТВОТО ВО СООДВЕТНАТА ОБЛАСТ 
НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ, ОДНОСНО СУПСПЕЦИ-
ЈАЛИЗАЦИИТЕ  ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ  

РАБОТНИЦИ (МЕНТОР, ЕДУКАТОР) 
 

Член 12 
Овластениот здравствен работник - ментор треба да би-

де вработен во високообразовната установа каде се спрове-
дува специјализацијата, односно супспецијализацијата. 

Ментор може да биде лице избрано во наставно-на-
учно или научно звање, од истата специјалистичка, од-
носно супспецијалистичкагранка за која специјализан-
тот се усовршува со најмалку седум години специја-
листички стаж. 

По исклучок од став 2 на овој член, доколку се јави 
неможност од реализација на планот за специјализа-
ција, односно супспецијализација како резултат на не-
достаток од ментори, за ментор може да се овласти и 
асистент, кој е специјалист односно супспецијалист од 
истата специјалистичка, односно супспецијалистичка 
гранка за која специјалистот се усовршува со најмалку 
седум години специјалистички, односно супспеција-
листички стаж во здравствена установа во која се спро-
ведува терциерна или секундарна здравствена заштита. 

Менторот го подготвува распоредот за спроведува-
ње на програмата за специјализација, односно супспе-
цијализација за секој специјализант, односно супспеци-
јализант во соработка со овластените здравствени уста-
нови и други правни лица. 

 
Член 13 

За време на спроведувањето на стажот на специја-
лизацијата, односно супспецијализацијата, менторот се 
грижи за нивното правилно спроведување, го следи 
напредокот на специјализантот, врши проверка на зна-
ењето и совладувањето на вештините и се грижи за 
точноста на податоците запишани во специјализантска-
та книшка и го води  специјализантот односно супспе-
цијализантот додека трае специјализацијата, односно 
супспецијализацијата, се до положување на специја-
листичкиот, односно супспецијалистичкиот испит. 

 
Член 14 

Овластениот здравствен работник - едукатор треба 
да биде вработен во овластената здравствена установа 
каде се спроведува практичниот дел од специјализаци-
јата, односно супспецијализацијата. 

За едукатор може да се овласти специјалист, однос-
но супспецијалист од истата специјалистичка, односно 
супспецијалистичка гранка за која специјализантот се 
усовршува, кој има најмалку пет години специјалис-
тички, односно супспецијалистички стаж. 

 
VII. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ ОДНОСНО  СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ  

СТАЖ 
 

Член 15 
Здравствените работници и здравствените соработ-

ници со високо образование од областа на стоматоло-
гијата и фармацијата започнуваат со спроведување на 

специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот 
стаж по добивање на решение за одобрување на специ-
јализација, односно супспецијализација од страна на 
високообразовната установа што ја спроведува специ-
јализацијата, односно супспецијализација, најдоцна два 
месеца од денот на објавувањето на јавниот оглас за 
пријавување на кандидати за одобрување на специјали-
зацијата, односно супспецијализација на здравствени 
работници и здравствени соработницисо високо обра-
зование од областа на стоматологијата и фармацијата 
(во натамошниот текст: јавниот оглас) во најмалку два 
дневни весника кои се издаваат на територијата на Ре-
публика Северна Македонија, од кои еден е од весни-
ците што се издаваат на јазикот што го зборуваат нај-
малку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик.  

Од страна на јавната здравствена установа, односно 
приватната здравствена установа, односно невработе-
ниот здравствен работник, се доставува барање за 
одобрување на специјализација, односно супспецијали-
зациja до високообразовната установа најдоцна 30 дена 
од денот на објавувањето на јавниот оглас, кон кое е 
приложена потребната документација согласно Зако-
нот за здравствената заштита , односно јавниот оглас. 

Здравствените работници со високо образование од 
областа на стоматологијата и фармацијата, вработени 
во јавните здравствени установи, започнуваат со спро-
ведување на специјалистичкиот, односно супспеција-
листичкиот стаж врз основа на решение за одобрување 
донесено најмногу два месеца од денот на објавување 
на јавниот оглас согласно Програмата за потребите од 
специјалистички и супспецијалистички кадри согласно 
со мрежата на здравствени установи донесена врз осно-
ва на Законот за здравствената заштита, врз основа на 
актот за упатување на специјализација, односно суп-
специјализација, доказите за исполнување на условите 
и доказот за одобрување на специјализацијата, односно 
супспецијализацијата донесен од јавната здравствена 
установа.  

Здравствените работници со високо образование од 
областа на стоматологијата и фармацијата вработени 
во приватни здравствени установи и невработените 
здравствени работници, започнуваат со спроведување 
на специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот 
стаж по добивање на решението за одобрување, доне-
сено најмногу два месеца од денот на објавување на 
јавниот оглас согласно ранг листaта составена врз ос-
нова на бројот на бодови пресметани согласно подза-
конскиот пропис за начинот на пресметување на пон-
дерот за бодовите за просечниот успех на кандидатот 
постигнат во високото образование. 

 
Член 16 

Специјализантот, односно супспецијализантот за-
почнува со специјализација, односно супспецијализа-
ција на денот определен во решението за одобрување 
на специјализација, односно супспецијализација изда-
дено од високообразовната установа. 

Делот од програмата на специјализацијата и суп-
специјализацијата кој е заеднички за сите специјалис-
тички, односно супспецијалистички програми содржи 
теоретска настава од следните области: 
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- научно-истражувачка работа, 
- донесување на клиничка одлука, 
- комуникациски вештини, 
- јавно здравство, 
- способност на стекнување и пренесување на зна-

ење, 
- етика и прописи, 
- промоција на здравјето.  
Делот од програмата од став 2 на овој член, се 

спроведува во високообразовните установи во време не 
повеќе од 15% од вкупното траење на специјализаци-
јата, односно супспецијализацијата и се организира во 
вид на настава за сите специјализанти без оглед на ви-
дот на специјализацијата, односно супспецијализаци-
јата. 

Супспецијализацијата од сите гранки на стоматоло-
гијата и фамацијата се изведува само во здравствените 
установи  во кои се спроведува терциерна здравствена 
заштита. 

 
Член 17 

Планот и програмата за специјализација, односно 
супспецијализација се спроведуваат без прекин, а ста-
жот на специјализацијата, односно супспецијализација-
та завршува по успешното завршување на сите турнуси 
по утврдената програма и спроведувањето на сите по-
стапки и интервенции во текот на стажот на специјали-
зацијата, односно супспецијализацијата. 

Специјализантот, односно супспецијализантот не 
може да го запише наредниот турнус доколку не ги 
заврши задачите согласно планот и програмата од 
претходниот турнус. Специјализантот, односно супспе-
цијализантот полага колоквиум најдоцна еден месец по 
завршување на турнусот. 

Ако во текот на траењето на специјализацијата, од-
носно супспецијализацијата менторот утврди дека спе-
цијализантот не ги извршува задачите од утврдената 
програма или пак нема склоност спрема струката за ко-
ја се усовршува, за тоа писмено ја известува здравстве-
ната установа за чии потреби тој здравствен работник 
специјализира. 

Во случај на отсуство поради болест и повреда, 
спреченост од работа поради бременост, раѓање, мај-
чинство, како и подолго отсуство од работа поради бо-
лест или повреда, спроведувањето на стажот се преки-
нува најмногу до 12 месеци и продолжува по завршу-
вање на отсуството за толку време колку што траел 
прекинот. 

По исклучок од став 4 на овој член,  односно  во 
случај на спреченост од работа поради бременост, ра-
ѓање и мајчинство, спроведувањето на стажот се пре-
кинува најмногу до 24 месеци и продолжува по зав-
ршување на отсуството за толку време колку што траел 
прекинот. 

 
Член 18 

Специјализацијата, односно супспецијализацијата 
престанува во случаи определени со закон,  по барање 
на специјализантот, односно супспецијализантот и на 
барање на менторот. 

Член 19 
Специјалистичкиот стаж се спроведува согласно 

планот и програмата за специјализација, и се впишува 
во специјализантската книшка, во која се внесуваат 
точни и целосни податоци особено за започнувањето  и 
завршувањето на специјалистичкиот стаж, времето на 
обавување на дел од стажот, односно турнусот, за реа-
лизираните постапки предвидени со соодветниот дел 
од спецјализацијата, стекнатите компетенции и вешти-
ни дефинирани со програмата за соодветниот дел, од-
носно турнус, присуството на специјализантот на тео-
ретската настава согласно програмата, прекинот на 
специјалистичкиот стаж и мислењето на менторот за 
спроведениот стаж на специјализантот, односно суп-
специјализантот и исполнетоста на условите за полага-
ње на специјалистичкиот, испит. 

Спроведените постапки и интервенции во текот на 
спроведување на специјализацијата, се евидентираат во 
Книгата за  евиденција за спроведените постапки и ин-
тервенции во текот на стажот, во која се  внесуваат 
точни и целосни податоци особено за насловот на тур-
нусот, видот на постапката, односно  интервенцијата, 
датумот и здравствената установа во која е изведена 
постапката, односно  интервенцијата и дали е изведена 
самостојно или под надзор. 

Спроведените постапки и интервенции во текот на 
специјалистичкиот стажот евидентирани во Книгата за 
евиденција од став 2 на овој член, во целост треба да 
одговараат на содржината на стажот утврден во прог-
рамите за специјализација. 

 
Член 20 

Од стана на високообразовната установа може да  
одобри префрлување од една во друга специјализација 
само во рамките на сродна гранка на специјализација.  

 
VIII. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ  

ИСПИТ 
 

Член 21 
По спроведување на сите постапки и интервенции 

содржани во планот и програмата за специјализација, 
односно супспецијализација,а пред полагањето на спе-
цијалистичкиот, односно супспецијалистичкиот испит, 
специјализантот, односно супспецијализантот полага 
предиспитен завршен колоквиум кој претставува услов 
за полагање на специјалистички, односно супспеција-
листички испит. 

За полагање на предиспитниот завршен колоквиум 
специјализантот, односно супспецијализантот треба: 

- да има книшка за специјализација/супспецијализа-
ција со уредно заверени делови од стажот на специја-
лизацијата, односно супспецијализацијата, 

- да ги има положено сите колоквиуми, 
- да има писмена согласност дадена од менторот и 
- да има објавено како автор најмалку еден научен 

/стручен труд од областа на која специјализира, однос-
но супспецијализира во меѓународно списание кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат нај-
малку пет земји, при што бројот на членовите од една 



13 декември 2021  Бр. 275 - Стр. 13 
 
 
земја не може да надминува 40% од вкупниот број на 
членови, кое се издава најмалку пет години непрекина-
то и има најмалку 10 изданија во последните пет го-
дини. 
 

Член 22 
Специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот 

испит специјализантот, односно супспецијализантот го 
полага најдоцна шест месеци од денот на завршување 
на стажот на специјализацијата, односно супспецијали-
зацијата, за што специјализантот, односно супспеција-
лизантот поднесува до високообразовната установа 
пријава за полагање на испитот најмалку 30 дена пред 
да се  полага испитот. 

Предиспитниот завршен колоквиум и специјалис-
тичкиот, односно супспецијалистичкиот испит се пола-
гаат пред испитна комисија формирана од високообра-
зовната установа. 

Испитната комисија се состои од три члена и соод-
ветен број заменици. 

Член на испитната комисија не може да биде мен-
торот кој учествува во спроведувањето на специјалис-
тичкиот, односно супспецијалистичкиот стаж. 

Менторот може да присуствува на специјалистич-
киот, односно супспецијалистичкиот испит. 

Од страна на високообразовната установа доколку 
се исполнети условите од член 21 од овој правилник, се 
одобрува полагањето на специјалистичкиот, односно 
супспецијалистичкиот испит, сеименуваат членовите 
на испитната комисија, нивните заменици, записничар, 
како и се определува датумот на полагање на специја-
листичкиот, односно супспецијалистичкиот испит. 

 
Член 23 

Специјалистичкиот, односно супспецијалистичкиот 
испит се состои од писмен, усмен и практичен дел. 

Писмениот дел од испитот специјализантот, однос-
но супспецијализантот го полага на прашања поставе-
ни од членовите на комисијата, непосредно пред усни-
от и практичниот дел. 

Писмениот дел од испитот специјализантот, однос-
но супспецијализантот може повторно да го полага во 
период не пократок од 30 дена и не подолг од 60 дена 
сметано од денот кога го полагал, но не го положил 
писмениот дел од специјалистичкиот испит. 

Усниот дел од испитот се состои од одговор на по-
ставени прашања од страна на членовите на испитната 
комисија со кој се  проверува теоретското знаење на 
кандидатот стекнато во текот специјализацијата, од-
носно супспецијализацијата, чие положување преста-
вува услов за да специјализаантот, односно супспеција-
лизантот пристапи кон практичниот дел од испитот. 

Практичниот дел од испитот се состои од преглед, 
анамнеза и поставување на дијагноза на пациент и зав-
ршување со изведување на конкретна интервенција кај 
пациент со препорака за соодветна терапија и начин за 
понатамошен третман, односно процедури, постапки 
и/или интервенции кои се предвидени со програмата за 
специјализација. 

Со практичниот дел од испитот се проверува спо-
собноста на кандидатот за примена на знаењето стекна-
то во текот на специјализацијата, односно супспеција-
лизацијата во практиката. 

Член 24 
За полагањето на  предиспитниот завршен колокви-

ум се води записник на образец даден во Прилог бр. 4, 
кој е составен дел на овој правилник.   

Во записникот од страна на испитната комисија се 
констатира дека специјализантот, односно  супспеција-
лизантот го положил, односно не го положил предис-
питниот завршен колоквиум. 

Оценката дали специјализантот, односно супспеци-
јализантот го положил испитот се донесува со мно-
зинство на гласови од членовите на испитната коми-
сија. 

Записникот се потпишува од страна на сите члено-
ви на испитната комисија и записничарот. 

 
Член 25 

За полагањето на специјалистичкиот испит се води 
записник на образец даден во Прилог бр.5, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

За полагањето на супспецијалистичкиот испит се 
води записник на образец даден во Прилог бр.6, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Во записникот од став 1 на овој член од страна на 
испитната комисија се  констатира дека специјализан-
тот, односно  супспецијализантот го положил, односно 
не го положил специјалистичкиот, односно супспеција-
листичкиот  испит. 

Оценката дали специјализантот, односно супспеци-
јализантот го положил испитот се донесува со мно-
зинство на гласови од членовите на испитната коми-
сија. 

Записникот се потпишува од страна на сите члено-
ви на испитната комисија и записничарот. 

 
Член 26 

Ако по повторното полагање специјализантот, од-
носно супспецијализантот не го положи специјалис-
тичкиот, односно испит, се упатува на повторно спро-
ведување на специјалистичкиот, односно супспеција-
листичкиот стаж со времетраење кое го одредува ис-
питната комисија и кое не може да биде пократко од 60 
дена сметано од денот кога полагал, но не го положил 
делот, односно специјалистичкиот/ супспецијалистич-
киот испит. 

Ако специјализантот, односно супспецијализантот 
не се пријави за полагање на специјалистичкиот, од-
носно супспецијалистичкиот испит или се откаже од 
започнатиот испит без оправдани причини се смета де-
ка испитот не го положил и треба да го повтори во пе-
риод кој ќе го определи испитната комисија, а кој не 
треба да биде подолг од 60 дена сметано од денот на 
завршување на специјалистичкиот односно супспеција-
листичкиот стаж, односно 60 дена сметано од денот ко-
га се откажал од започнатиот испит. 

Ако специјализантот, односно супспецијализантот 
не го положи специјалистичкиот, односно супспеција-
листичкиот испит најдоцна една година од денот на 
завршувањето на стажот на специјализација, односно 
супспецијализација, го губи правото за полагање на тој 
испит, освен за случаите на прекин на специјализаци-
јата, односно супспецијализацијата, одобрена од висо-
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кообразовната установа поради подолго отсуство пора-
ди болест и повреда, како и спреченост од работа пора-
ди бременост, раѓање и мајчинство. 

 
Член 27 

По положувањето на специјалистичкиот испит, спе-
цијализантот се стекнува со стручен назив специјалист 
од соодветната гранка на специјализација и од страна 
на високообразовната установа му се издава уверение 
за специјалист на образец даден во Прилог  бр.7, кој  е 
составен дел на овој правилник. 

По положувањето на супспецијалистичкиот испит,  
супспецијализантот се стекнува со стручен назив суп-
специјалист од соодветната гранка на супспецијализа-
ција и од страна на високообразовната установа му се 
издава уверение за супспецијалист на образец даден во 
Прилог  бр.8, кој е составен дел на овој правилник. 

 
IX. OБРАЗЕЦ НА КНИШКА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

/СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 
 

Член 28 
Вршењето на специјалистичкиот, односно супспе-

цијалистичкиот стаж се запишува во книшката за спе-
цијализација/супспецијализација. 

Книшката за специјализација/супспецијализација е 
со правоаголна форма темно сина боја во големина од 
14 х 20см. со корици изработени од тврда хартија и 
содржи 56 страници. 

 
Образецот на книшката за специјализација/супспе-

цијализација е даден во Прилог бр.1, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
X. ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ ПОСТАПКИ И ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО ТЕКОТ НА СТАЖОТ НАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ  

И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ 
 

Член 29 
Во Книгата на евиденцијата за спроведените поста-

пки и интервенции во текот на стажот на специјализа-
циите и супспецијализациите се евидентираат спрове-
дените постапки и интервенции во текот на стажот на 
специјализациите, односно супспецијализациите по-
себно за секоја специјализација, односно супспецијали-
зација кои во целост треба да одговараат на содржина-
та на стажот утврден во програмите за специјализаци-
ите, односно супспецијализациите на здравствените ра-
ботници со високо образование од областа на стомато-
логијата и фармацијата и здравствените соработници 
со високо образование. 

Книгата за евиденција  е со правоаголна форма во 
светло сина  боја во големина од 14 х 20 см. со корици 
изработени од тврда хартија, со број на страници за-
висно од планот и програмата на соодветната специја-
лизација, одмносно супспецијализација. 

 
Образецот на книгата од став 1 на овој член, е да-

ден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
  

Член 30 
Ментори на специјалистичките студии по аптекар-

ска пракса, фармакоинформатика (менаџмент со ин-
формации за лекови) и клиничка фармација можат да 
бидат лица со наставно-научно звање од областа на 
програмата на специјализацијата со најмалку 10 годи-
ни специјалистички стаж и редовен работен однос во 
акредитирана високообразовна установа. 

Одредбата од ставот 1 на овој член, ќе се примену-
ва до 1 јануари 2023 година. 

 
Член 31 

Ментори на супспецијализациите од областа на сто-
матологијата: орална имплантологија и ендодонција со 
ендодонтска хирургија, можат да бидат лица избрани 
во  наставно-научно звање од  областа на гранката на 
специјализација која е услов за запишување на соод-
ветната супспецијализација, да имаат  најмалку 10 го-
дини специјалистички стаж од истата област и да се во 
редовен работен однос во акредитирана високообра-
зовна установа. 

Одредбата од ставот 1 на овој член, ќе се примену-
ва до 1 јануари 2024 година. 
 

Член 32 
Здравствените работници со високо образование од 

областа на стоматологијата и фармацијата и здравстве-
ните соработници со високо образование што ја започ-
нале специјализацијата, односно супспецијализацијата 
до денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
стажот и специјалистичкиот, односно супспецијалис-
тичкиот испит ќе го спроведат и ќе го полагаат според 
Правилникот за специјализациите и супспецијализаци-
ите на здравствените работници со високо образование 
од областа на стоматологијата и фармацијата и на 
здравствените соработници со високо образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.28/19 
и „Службен весник на Република Северна  Македо-
нија“ бр.206/19). 

 
Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за специјализациите 
и супспецијализациите на здравствените работници со 
високо образование од областа на стоматологијата и 
фармацијата и на здравствените соработници со високо 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.28/19 и „Службен весник на Република Север-
на  Македонија“ бр.206/19). 

 
Член 34 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 17-8586/1  

6 декември 2021 година Министер за здравство, 
Скопје   д-р Венко Филипче, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

4387. 

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот на Република Северна Македонија, член 42 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ 

96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македо-

нија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на ден 6.12.2021 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

ОСНОВЕН СУД СТРУГА 

 

За судии поротници на Основен суд Струга се избрани: 

1. Благовесна Трајкоска од с. Драслаица, Струга; 

2. Јованка Шопоска од с. Враништа, Струга; 

3. Валдете Далипи, с. Делгожда, Струга; 

4. Никола Докоски, Струга. 

Оваа одлука влегува во сила од 7.12.2021 година. 

 

Бр. 02-1850/3 Судски совет на Република   

7 декември 2021 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Павлина Црвенковска, с.р. 

_________ 

 

Në bazë të nenit 105 paragrafi 1 dhe alinea 1 të Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, neni 42 nga 

Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM“ nr.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e  e RMV“ 

nr.96/19 dhe neni 36 paragrafi 1alinea4 dhe neni 53 paragrafi 1 nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV“ nr.102/19), Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

në seancën e mbajtur me date 6.12.2021 solli 

 

V E N D I M 

PËR ZGJEDHJEN E GJYKATËSVE POROTË NË GJYKATËN THEMELORE STRUGË 

 

Për gjykatës porotë në Gjykatën Themelore Strugë janë zgjedhur: 

1.Bllagovesna Trajkoska nga f.Drasllaica, Strugë; 

2.Jovanka Shoposka nga f.Vranishta, Strugë; 

3.Valdete Dalipi nga f.Dellogozhda, Strugë; 

4.Nikolla Dokoski, Strugë. 

Ky vendim hyn në fuqi nga data 7.12.2021. 

  

Nr.02-1850/3 Këshilli gjyqësor i Republikës 

7.12.2021 së Maqedonise së Veriut 

Shkup Kryetar, 

 Pavlina Crvenkovska, d.v. 

 
 



13 декември 2021  Бр. 275 - Стр. 213 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

4388. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 
 

Член 1 
Во Решението  за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло за-

ради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македо-
нија по потекло од Република Полска („Службен весник на Република  Северна Македонија“ бр.  295/20, 6/21, 
45/21, 86/21, 105/21 и 258/21),  во  членот  1  став  (1)  по алинејата 1 се додаваат дваесет и четири нови алинеи 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 кои гласат:  

„- Биалски/Bialski,            
- Бродницки/Brodnicki, 
- Буски/Buski, 
- Циечановски/Ciechanowski, 
- Гостински/Gostyński, 
- Калиски/Kaliski, 
- Квидзински/Kwidzyński, 
- Леборски/Lęborski, 
- Маковски/Makowski, 
- Нидзицки/Nidzicki,  
- Остродзски/Ostródzki, 
- Остров Мазовиецки /Ostrów Mazowiecki,  
- Остров Вијеликополски/Ostrów Wielkopolski,  
- Пијасезински/Piaseczyński, 
- Плесзевски/Pleszewski, 
- Влодавски/Włodawski,                                               
- Висзковски/Wyszkowski,                             
- Зуромински/Zuromiński,     
- Пруднички/Prudnicki, 
- Пулавски/Puławski, 
- Соколовски/Sokołowski, 
- Свиебодзински/Swiebodziński, 
- Турецки/Turecki, 
- Вабрзецки/Wąbrzeski,“. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-438/7 Агенција за храна и ветеринарство 
30 ноември 2021 година в.д директор, 

Скопје Николче Бабовски, с.р. 
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4389. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ЕСТОНИЈА 
 

Член 1 
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско 
потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Естонија: 

- Тарту/Tartu 
- Харју/Harju и 
- Лане-Виру/Lääne-Viru. 
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки: 
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: разм-
ножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина, 
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен: 
- живина, 
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопственикот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и 
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, 

каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се вне-
сени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч, 
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
 

Член 2 
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено 
на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и поста-
пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-
ринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1). 

 
Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 02-2926/3 Агенција за храна и ветеринарство 

6 декември 2021 година в.д директор, 
Скопје Николче Бабовски, с.р. 

 
_______________________ 
(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со 
живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II 
од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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4390. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ 

И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУ-

СОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 

Член 1 

Во Решението  за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло 

заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца во Република Северна Маке-

донија по потекло од Република Бугарија (“Службен весник  на  Република  Северна Македонија”  бр.  

45/21),  во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:  

„Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животин-

ско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија: 

- Плевен/Pleven, 

- Пловдив/Plovdiv и  

- Хасково/Haskovo.“. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 02-432/2 Агенција за храна и ветеринарство 

6 декември 2021 година в.д. Директор, 

Скопје Николче Бабовски, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
36. 

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) 2021/1005 НА СОВЕ-
ТОТ ОД 21 ЈУНИ 2021 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) 2016/44 ЗА РЕСТРИКТИВНИ  

МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ) 2021/1005 на Советот од 21 јуни 

2021 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 2016/44  за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.  
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следните видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје; 
- ембарго на стоки и услуги; 
- финансиски мерки; 
- забрана за влез во Република Северна Македонија 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за транспорт и врски и Министерството за 
финансии - Управата за финансиско разузнавање и  Министерството за финансии - Царинската управа за над-
лежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Регулативата (ЕУ) 2021/1005 на Советот од 21 јуни 2021 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 
2016/44  за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на ма-
кедонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 5 

Рестриктивните мерки во однос на состојбата во Либија се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

        Бр. 40-11745/1                                             Претседател на Владата 
7 декември 2021 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје                                                 Зоран Заев, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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