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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
980.
Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.1 „БАЗЕРНИК“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“
во ловен реон Демир Хисар бр.51-8482/1 од 28.12.2011
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на
мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради
битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за
ловството, други закони и прописи што се применуваат
врз Договорот, како и неисполнување на обврските од
Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/1-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

981.
Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 2 „ЛЕСКОВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“
во ловен реон Демир Хисар бр.51-8483/1 од 28.12.2011
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на
мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради
битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за
ловството, други закони и прописи што се применуваат
врз Договорот, како и неисполнување на обврските од
Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/2-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

982.
Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 3 „ЖУРЧЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во
ловен реон Демир Хисар бр.51-8484/1 од 28.12.2011 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на
мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради
битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за
ловството, други закони и прописи што се применуваат
врз Договорот, како и неисполнување на обврските од
Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
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Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/3-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

983.
Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.4 „ПРИБИЛЦИ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“
во ловен реон Демир Хисар бр.51-8485/1 од 28.12.2011
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на
мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради
битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за
ловството, други закони и прописи што се применуваат
врз Договорот, како и неисполнување на обврските од
Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/4-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

984.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.1 „БАЗЕРНИК“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/5-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

985.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 1 април
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.2 „ЛЕСКОВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

5 април 2019
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Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/6-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

986.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЖУРЧЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон
Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/7-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

987.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.4 „ПРИБИЛЦИ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен
реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на
Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9912/8-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

988.
Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 4 „СОКОЛАРЦИ“ ЛОВЕН РЕОН КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен реон Кочани бр.51-4498/1 од 27.7.2013
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Горица“ од
с.Чешиново, како концесионер, поради битни повреди
на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата
за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
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Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.

ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ
ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини
од предиво со голема јачина, од најлон или од други
полиамиди или од полиестри и тоа:

Бр. 44-9917/1-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

989.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР. 4 „СОКОЛАРЦИ“ ВО ЛОВЕН
РЕОН КОЧАНИ
Член 1
Дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен
реон Кочани се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9917/2-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

990.
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

Тарифна
ознака

Опис

Ткаенини од предиво со голема јачина,
5407 10 00 00 од најлон или од други полиамиди или
од полиестри
Член 2
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 31.12.2019 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-1210/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

991.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кратово бр.09-965/2 од 5.3.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1969/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 април 2019
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992.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

994.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување
на санкциите бр.09-985/2 од 6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-983/2
од 6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/2
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

993.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ

Бр. 45-1969/4
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

995.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување
на санкциите бр.09-984/2 од 6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Градско бр.09-982/2 од 6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/3
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 45-1969/5
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 71

5 април 2019

996.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

998.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за
управување со конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети во кривична и прекршочна
постапка („Службен весник на Република Македонија”
бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15,
148/15 и 64/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија бр.09-981/2 од
6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крива Паланка бр. 09-979/2 од 6.3.2019
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/6
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

997.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ВИШО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

Бр. 45-1969/8
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

999.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Вишо јавно обвинителство Скопје бр. 09-980/2 од
6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Тетово бр. 09-978/2 од 6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/7
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 45-1969/9
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 април 2019

Бр. 71 - Стр. 9

1000.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

1002.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Илинден бр. 09-977/2 од 6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово бр. 09-975/2 од 6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/10
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1001.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Бр. 45-1969/12
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1003.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр. 09-976/2
од 6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија бр. 09-974/2 од
6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/11
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 45-1969/13
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 71

5 април 2019

1004.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

1006.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП НАЦИОНАЛНИ
ШУМИ - СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје бр. 09-973/2 од
6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана бр. 09-971/2 од 6.3.2019
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/14
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1005.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП НАЦИОНАЛНИ
ШУМИ - СКОПЈЕ

Бр. 45-1969/16
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1007.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје бр. 09-972/2 од
6.3.2019 година.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.163/18).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/15
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 45-1969/17
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 април 2019

Бр. 71 - Стр. 11

1008.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година,
донесе

1010.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЗДРУЖЕНИЕ ХОПС - ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ
СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ
ГРУПИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот
Скопје (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.15/19).

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр.09-988/1 од 6.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2037/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1009.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Желино бр.09-987/1 од 6.3.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2081/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2081/2
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1011.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка
(„Служ6ен весник на Република Македонија“ бр.98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ШУТО
ОРИЗАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Шуто Оризари бр. 09-989/1 од
6.3.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2081/3
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 71

5 април 2019

1012.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за финансии - Царинска управа
бр.09-986/1 од 6.3.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2081/4
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1013.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Чаир бр.09-990/1 од 6.3.2019 година.

Бр. 45-2081/5
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1014.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02,
82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1)
точка б) и став (2) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16 и
142/16), Министерството за правда донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ
На извршителот СНЕЖАНА ФИТЕСКА од Скопје,
именувана за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и
Основниот суд Скопје 2, и ПРЕСТАНУВА должноста
извршител поради навршување на 64 години возраст
согласно закон.
Решението влегува во сила на ден 14.2.2019 година.
Образложение
Со Решение на Министерот за правда бр.08-1740/1
од 09.05.2006 година лицето Снежана Фитеска е именувана за извршител на подрачјето на Основниот суд
Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2.
Извршителот Снежана Фитеска родена на ден
14.2.1955 година, на ден 14.2.2019 година навршува 64
години возраст, поради што ги исполнува условите за
престанок на должноста извршител.
Согласно со наведеното, а врз основа на член 71
став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување,
Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена
од денот на приемот на решението.
Бр. 09-1176/1
14 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

5 април 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
1015.
Врз основа на член 7 став (8) од Законот за јавна
чистота („Службен весник на Република Македонија“
бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,
44/15, 147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА
ЧИСТОТА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО
ВОДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната
чистота, како и начинот на неговото водење.
Член 2
Барањето за добивање на дозвола за одржување на
јавна чистота се поднесува на образец А4 во бела боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Дозволата за одржување на јавна чистота се издава
на образец во А4 формат во бела боја.
Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Дозволата за одржување на јавната чистота се издава со поднесување на барање до органот на државната
управа надлежен за работите од областа на комуналните работи.
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Член 5
Дозволата за одржување на јавна чистота ќе му се
одземе на правното лице доколку се утврди дека истото не исполнува некои од условите за нејзино издавање
утврдени во Законот за јавна чистота.
Член 6
За издадените дозволи за одржување на јавната чистота органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на комуналните работи води
Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна
чистота (во понатамошниот текст: Регистар) кој постојано се ажурира и објавува на веб-страницата на органот.
Член 7
Регистарот се води во форма на книга со димензии
42x30 см, изработена од тврди корици и нумерирани
внатрешни страни кои се меѓусебно поврзани во бела
боја.
Формата и содржината на Регистарот се дадени во
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 8
Регистарот се води во пишана форма а може да се
води и во електронска форма.
Регистарот се води за секоја година посебно.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување
на јавна чистота и потребната документација, формата
и содржината на образецот на дозволата за одржување
на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на
дозволата за одржување на јавна чистота, формата и
содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-3068/1
28 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Стр. 14 - Бр. 71

5 април 2019

5 април 2019

Бр. 71 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 71

5 април 2019

5 април 2019

Бр. 71 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 71

5 април 2019

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1016.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-13 од
5.3.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 28.3.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Елена Тримческа од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Елена Тримческа се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Елена Тримческа престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-13
28 март 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

1017.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-14 од
18.3.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 28.3.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Марио Ѓорѓиев од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Марио Ѓорѓиев се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Марио Ѓорѓиев престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-14
28 март 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

1018.
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија врз основа на член 39, член 49, член
50, член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009
бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и
бр. 23/2016) постапувајќи по барањето за организирање
на отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ број
УП1 08-74 од 17.12.2018 година на седницата одржана
на ден 28.3.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште
на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд
ГРАВЕ ГЛОБАЛ.
2. Се дава согласност на Статутот на отворениот
инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ број 02-6/6 донесен на ден 28.2.2019 година и Одлуката број 02-9/2 од
15.3.2019 година за измена на Статутот на отворениот
инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ.
3. Се дава одобрение на Проспектот на отворениот
инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ број 02-6/7 донесен на ден 28.2.2019 година и Одлуката број 02-9/3 од
15.3.2019 година за измени на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ.
4. Се дава одобрение на Скратена форма на проспектот на отворениот инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ број 02-6/8 донесен на ден 28.2.2019 година и Одлуката број 02-9/4 од 15.3.2019 година за измени на
скратениот проспект на отворениот инвестициски фонд
ГРАВЕ ГЛОБАЛ.
5. Се дава одобрение за избор на Комерцијална банка АД Скопје со седиште на Орце Николов бр.3 Скопје,
за вршење на работи на депозитарна банка на отворен
инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-6003/1, односно 0350/1, склучен на ден 1.2.2019 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.
6. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје
во рок од седум дена од денот на конечноста на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници
што излегуваат на територијата на Република Северна
Македонија, Проспектот односно Скратената форма на
Проспектот на отворениот инвестициски фонд ГРАВЕ
ГЛОБАЛ од 28.2.2019 година со измената од 15.3.2019
година.
7. Отворениот инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ
се запишува во Регистарот на отворени инвестициски
фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РОИФ1928032019ГРГЛ6983120.
8. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-74
28 март 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

5 април 2019
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1019.
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 20.3.2019 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Пршовце.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 0917-3846/1
20 март 2019 година
Скопје

Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
1020.
Врз основа на член 136 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и
17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора
на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на
Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на
лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во понатамошниот текст: доктор на медицина).
Член 2
Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на докторите на медицина се
утврдуваат во зависност од реалните административни
трошоци кои се состојат од трошоци за работа на членовите на работните тела, административните работници на Комората и стручните лица ангажирани како над-

ворешни соработници и материјални трошоци за набавка на хартија, обрасци и друг канцелариски материjал, печатење и изработка на лиценца и тоа за:
1.Трошоците за издавање на лиценца за работа на
доктор на медицина за примарна здравствена заштита,
времена лиценца како постар специјализант и специјалистичка/супспецијалистичка лиценца, се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина
изнесува 1.500,00 ден.
2.Трошоците за издавање на лиценца на доктор на
медицина на странски државјани се надоместуваат во
износ кој еднократно се плаќа и тоа:
- за првата година 60.000,00 ден.
- продолжување за секоја наредна година 30.000,00ден.
3.Трошоците за продолжување на лиценца на доктор на медицина се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина изнесува 2.600,00
ден.
4.Трошоците за обновување на лиценцата за работа
на докторите на медицина се надоместуваат во износ
кој се плаќа еднократно на секои седум години и неговата висина изнесува 840,00 ден.
5.Трошоците за замена на образецот на лиценца во
случај кога е оштетена или изгубена се надоместуваат
во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина изнесува 600,00 ден.
Член 3
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за спроведување на постапките за
издавање, продолжување и обновување на лиценците
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
69/09)
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласноста од министерот за здравство.
Бр. 02 - 3969/11
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р Кочо Чакалароски, с.р.
__________

1021.
Врз основа на член 261 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и
17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора
на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на
Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ, ПРОДОЛЖЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА
НА МЕДИЦИНАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, начинот
на водење и содржината на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на
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здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во понатамошниот текст: доктори на медицина).
Член 2
Регистарот на издадени, обновени,продолжени и
одземени лиценци на докторите на медицина (во натамошниот текст: регистар) преставува посебна матична
евиденција за докторите на медицина со лиценца за работа.
Регистарот го води Лекарската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комората).
II.ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ
Член 3
Регистарот се води во книга со димензии 500 мм х
420 мм, на која на насловната страница во горниот лев
агол стои: “Лекарска комора на Македонија”, а во средината стои: “Регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа”.
Страниците во регистарот се нумерирани.
Пред почетокот на водењето на регистарот се забележува вкупниот број на страници со печат на Лекарската комора на Македонија и со потпис на овластено
лице за водење на регистарот.
III. СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ
Член 4
Регистарот се води на образец број 1 кој е составен
дел на овој правилник, кој ги содржи особено следниве
податоци:
- регистарски број (реден број кој воедно е и регистарски број на лиценцата),
- име и презиме,
- датум и место на раѓање,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
- адреса на живеалиште, односно престојувалиште,
- државјанство,
- податоци за завршено образование,
- податоци за положен стручен испит,
- податоци за специјализација, односно супспецијализација и за дополнително здобиени знаења,
- податоци за лиценцата (број и датум на издадена,
обновена, продолжена, одземена лиценца и потпис на
лицето што ја подигнало лиценцата),
- податоци за вработување и движење во службата
(здравствена установа).
Податоците од ставот 1 на овој член кои ги запишува Комората, содржани се во регистарот на здравствени работници.
IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 5
Регистарот се води во хартиена форма и во него се
запишуваат податоци на докторите на медицина за издадени, обновувани и продолжени лиценцата за работа
врз основа на поднесена пријава за запишување на образец број 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Исправката при погрешно запишување во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија и над
неа се запишува точниот текст.
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Член 7
Податоците од член 4 од овој Правилник во регистарот ќе ги внесува лице овластено од Комората.
Член 8
Регистарот се води и во електронска форма, а овие
податоци се заштитени од неовластени измени согласно принципите на електронска заштита на податоци.
Член 9
Во еден електронски запис можат да се запишат податоци само за еден доктор на медицина.
Член 10
Внесувањето на податоците, за промени што ќе
настапат во однос на продолжувањето и одземањето на
лиценцата за работа, се врши со дополнување на податоците во постојните електронски записи.
Член 11
Во случај на погрешно внесување на податоци во
регистарот не се врши исправка со измена на податоците во постојниот електронски запис, туку исправката
се врши со внесување на податоците на нов електронски запис, со точно определена целосна врска со електронскиот запис кој се исправа.
Член 12
Секое внесување на податоци во регистарот е потпишано со електронски потпис од овластеното лице
што го води регистарот, кое и ги координира сите активности потребни за гаранција на веродостојноста на
податоците, неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.
Член 13
На барање на докторот на медицина може да се издаде извод за извршен упис во Регистарот.
Комората најмалку два пати годишно писмено го
известува Министерството за здравство за работите
што се однесуваат на издавањето, продолжувањето, обновувањето и одземањето на лиценците за работа.
Безбедноста и тајноста на податоците во регистарот
се гарантира согласно прописите за заштита на лични
податоци.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на доктори на
медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.72 /05).
Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласноста од министерот за здравство.
Бр. 02-3969/12
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р Кочо Чакалароски,ср
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1022.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Р. Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 101/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и
61/2015)и член 14 од Статутот на Лекарската комора на
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на
Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год.17.11.2016 год и 23.2.2017 година
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД
ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со завршено високо образование од областа на медицината (во
натамошниот текст: доктор на медицина), како и формата и содржината на образeцот за лиценцата за работа.
Лиценца за работа на доктор на медицина може да
му се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови
определени со Законот за здравствена заштита и на начин утврден со овој правилник.
Член 2
Лиценцата за работа е јавна исправа што врз основа
на јавно овластување го издава Лекарската комора на
Mакедонија (во натамошниот текст: Kомора), како доказ дека докторот на медицина е стручно оспособен за
самостојно вршење на здравствена дејност.
II.НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
РАБОТА
Член 3
На доктор на медицина државјанин на Република
Македонија кој го завршил своето образование на високообразовните установи во Република Македонија,
Kомората му издава лиценца за работа врз основа на
писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на
медицина поднесува:
- диплома за завршено високо образование од областа на медицината
- доказ за извршена пробна работа,
- доказ за положен стручен испит, односно

- доказ за завршена специјализација односно супспецијализација.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во
оригинал или копија заверенa на нотар.
Член 4
На доктор на медицина државјанин на Република
Македонија кој го завршил високото образование, извршил пробна работа и положил стручен испит во
странство, Kомората му издава лиценца за работа врз
основа на писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на
медицина поднесува:
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на медицината,
- доказ за призната пробна работа и положен стручен испит, односно
- нострифицирано уверение за завршена специјализација односно супспецијализација.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во
оригинал или фотокопија заверени на нотар.
Член 5
На доктор на медицина - државјанин на Република
Македонија, кој се стекнал со лиценца за работа во
странство, Комората му издава лиценца за работа, ако
покрај условите од член 4 од овој правилник има и
препорака од Комората во која членувал и доказ за
претходно работно искуство во дејноста во која бара
лиценца за работа.
Член 6
На докторот на медицина - странски државјанин,
Комората му издава лиценца за работа врз основа на
писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на
медицина поднесува:
- доказ за одобрен престој во Република Македонија издаден од надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на медицината,
- доказ за призната пробна работа,
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка
на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на
стручните знаења и способности на докторите на медицина,
- доказ - потврда за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот.
За докторот на медицина - странски државјанин кој
се стекнал со квалификации во земјите членки на Европската унија или во Швајцарија, Норвешка, Канада,
Јапонија, Израел, Турција, Русија или САД не доставува доказ за завршена дополнителна обука и проверка
на стручните знаења и способности.

5 април 2019

Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Член 7
На доктор на медицина, специјалист, односно супспецијалист од државите членки на ОЕЦД или македонски државјанин, кој работел најмалку пет години
непрекинато во здравствени установи, односно високообразовни установи од областа на медицината во државите членки на ОЕЦД, како и раководно лице од здравствена установа во државите членки на ОЕЦД, со кои
согласно прописите од областа на медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина Министерството за здравство склучило договор за вршење на медицинска дејност како
здравствен работник во јавна здравствена установа со
цел за унапредување на вештините и знаењата на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите во јавните здравствени установи во Република
Македонија преку пренос на вештини и знаења од областа на медицината и работењето во здравствените установи, Комората во соработка со Министерството за
здравство издава привремена лиценца за работа
Лиценцата за работа од став 1 на овој член се издава на барање на здравствената установа каде стручњакот ќе ја врши времено здравствената дејност. Кон барањето се поднесува:
- стручна биографија,
- детален опис на целите и времетраењето на престојот на стручњакот,
- лиценца за работа издадена од земјата од која доаѓа; и
- потврда од здравствената установа за превземање
на одговорност дека установата ќе пружа соодветна
здравствена заштита на дијагностицираните пациенти
по заминувањето на поканетиот стручњак.
Член 8
На доктор на медицина - постар специјализант, Комората му издава привремена лиценца за работа по истекот на третата година од специјалистичкиот стаж,
врз основа на писмено барање.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на
медицина поднесува:
- диплома за завршено соодветно образование од
областа на медицината;
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за положен интермедијален испит, и
- доказ за спроведени три години специјалистички
стаж.
Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Лекарската комора на Македонија времената лиценца за работа како постар специјализант ја издава во
рок од седум дена од денот на приемот на барање на
специјализантот.
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Член 9
Барањата од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник, со сите наведени докази се поднесуваат до Лекарската комора на Македонија.
Член 10
Издадената лиценца за работа важи седум години
од денот на издавањето согласно Законот за здравствена заштита.
Во образецот на лиценца за работа на странски
државјанин како време на важење на лиценцата за работа се наведува времето на важење на одобрението за
престој во Република Македонија и се продолжува со
поднесување на доказ за продолжување на престојот
издаден од надлежен државен орган.
Седумгодишниот период на важење на лиценцата
за работа од став 1 на овој член почнува од датумот на
издавање на првата лиценца.
Ако не се продолжи лиценцата за работа од став 2
на овој член, во Регистарот на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци за работа во рубриката продолжена лиценца се внесува забелешка дека лиценцата не е продолжена.
Издадените лиценци се запишуваат во Регистарот
на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци што го води Комората.
III. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА
Член 11
Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лиценцата за работа најмалку 30 дена пред истекот на рокот на важноста на лиценцата за работа.
Кон барањето од став 1 на овој член, докторот на
медицина приложува:
- доказ дека во периодот на важноста на лиценцата
за работа се стекнал со соодветен број на бодови согласно подзаконски пропис кој ги уредува облиците на
континуирано стручно усовршување, критериумите за
распоредување на облиците на континуирано стручно
усовршување и
- потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа работел во дејноста за која
има лиценца за работа.
Член 12
Врз основа на доставената документација Комората
откако ќе утврди дека се исполнети условите од Законот за здравствената заштита ја обновува лиценцата за
работа на докторот на медицина со издавање на лиценца за работа со првобитниот број и дополнителна
ознака за продолжување.
Новиот период на важење на обновената лиценца е
седум години.
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Обновената лиценца се евидентира во Регистарот
на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци
за работа.
IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА
Член 13
Лиценцата за работа на докторот на медицина кој
во периодот на важноста на лиценцата не ги исполни
условите за обновување на лиценцата согласно Законот
за здравствена заштита, важењето на лиценцата може
привремено да му се продолжи за период од 6 месеци,
ако во тој период заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите
на медицина. Привремено продолжената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и периодот за
кој е продолжена.
На докторот на медицина кој не ги исполнил условите од став 1 на овој член привремено му се одзема
лиценцата за работа.
Член 14
Докторот на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за работа може повторно да се стекне
со лиценца за работа во текот на една година сметано
од правосилноста на решението за привремено одземање на лиценцата за работа, ако заврши дополнителна
обука и проверка на стручни знаења и способности,
согласно Правилникот за програмата за дополнителна
обука и проверка на стручните знаења и способности
на докторите на медицина.
V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
РАБОТА
Член 15
Комората може привремено или трајно да ја одземе
лиценцата за работа од причини утврдени во член 132
од Законот за здравствената заштита.
Со решението за привремено одземање на лиценцата за работа се определува времетраењето на одземањето на лиценцата и се определува дополнителната обука
која треба да се изврши согласно член 127 од Законот
за здравствена заштита.
Решението за одземање на лиценцата се запишува
во Регистарот и се објавува во гласилото на Комората.
VI. ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА
РАБОТА
Член 16
Доктор на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за работа, може повторно да се стекне
со лиценца за работа ако во текот на две години сметано од правосилноста на решението за привремено одзе-
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мање на лиценцата за работа, успешно заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина и поднесе писмено барање за добивање на лиценца за работа.
VII.ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА
Член 17
Лиценца за работа се издава на образец кој има
правоаголна форма со димензии 25 х 35 см.
Лиценцата за работа покрај формата од став 1 на
овој член може да се издаде и на образец во правоаголна форма со димензии 8,5 х 5,5 см.
Член 18
Лиценцата за работа се издава на образец бр.1, кој е
составен дел на овој правилник и од горе надолу содржи: на средина стои текстот: грбот на Република Македонија,, под него стои: "Лекарска комора на Македонија издава", па на средина стои; Лиценца за работа";
под него стои текстот: ,,име,татково име, презиме" со
место за внесување на податоците, па следи текстот: ,,
стручна област за која се издава лиценцата ", со место
за внесување на податоците; па следи ,,Регистарски
број" со место за впишување на бројот на лиценцата,
под него стои текстот: ,,Лиценцата за работа важи до",
со место за внесување на податоците. Под него стои
текстот " Датум на поднесување на барањето, Скопје".
Долу лево стои текстот: "Претседател на Комисија за
етички и правни прашања", а под тоа празно место за
потпис на претседателот на комисијата за етички и
правни прашања, а долу десно стои текстот "Претседател на Лекарска комора на Македонија" и под тоа празно место за потпис на претседателот; во средината долу стои " М.П. "
VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 19
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа здравствени работници со завршено
високо образование од областа на медицината (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 72 /05 и
69/09).
Член 20
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
Бр. 02 - 3969/19
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р Кочо Чакалароски, с.р.
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1023.
Врз основа на член 127 став (1) од Законот за здравствената заштита, („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016), и
член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/95,
30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора
на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016
год.17.11.2016 год и 23.2.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТАВОТ НА
ИСПИТНАТА КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОВЕРКАТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој Правилник се пропишува програмата за дополнителна обука и проверката на стручните знаења и
способности на здравствени работници, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот
текст: доктори на медицина) на кои им е привремено
одземена лиценцата за работа, како и на здравствените
работници со високо образование од областа на медицината - странски државјани (во натамошниот текст:
доктори на медицина - странски државјанин) за добивање на лиценца за работа.
Член 2
Дополнителната обука и проверката на стручните
знаења и способности на здравствени работници од областа на се спроведува според Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствени работници од областа на медицината, дадена во Прилог број 1 кој е составен дел на овој
Правилник.
Член 3
Дополнителната обука согласно со Програмата за
дополнителна обука и проверка на стручните знаења и
способности на здравствени работници од областа на
медицината (во натамошниот текст: Програмата), за
докторот на медицина на кој привремено му е продолжена лиценцата за работа за шест месеци, изнесува
еден месец и се спроведува под надзор на ментор.
Дополнителната обука согласно Програмата, за
докторот на медицина на кој привремено му е одземена
лиценцата за работа во траење на една година, изнесува три месеци и се спроведува под надзор на ментор.
Дополнителната обука согласно Програмата, за
докторот на медицина кој не се стекнал со лиценца за
работа по истекот на роковите утврдени со член 134 од
Законот за здравствената заштита, изнесува шест месеци и се спроведува под надзор на ментор.
II. СОСТАВ НА ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА
И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА
МЕДИЦИНАТА
Член 4
Проверката на стручните знаења и способности на
докторите на медицина (во натамошниот текст: проверката) се спроведува врз основа на поднесено писмено барање, по што Лекарската комора на Македонија

(во натамошниот текст: Комора) формира испитна комисија која се состои од три членови и тоа претседател
и двајца членови, кои се доктори на медицина со специјализација, односно супспецијализација и работно
искуство од областа за која се однесува лиценцата за
работа (во натамошниот текст: испитната комисија).
Член 5
За член на испитната комисија се определува доктор на медицина, кој ги исполнува следните критериуми:
- има важечка лиценца за работа, и
- има најмалку пет години работно искуство во дејноста за која што поседува лиценца за работа.
Член 6
Со одлуката за формирање на испитната комисија
се определува записничар, кој води записник за испитот и ги врши административно - техничките работи
во врска со организирањето и полагањето на испитот и
другите прашања од значење за работата на испитната
комисија.
III.НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА
НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА
ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА НА КОИ ВРЕМЕНО
ИМ Е ОДЗЕМЕНА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 7
Докторот на медицина на кој му е привремено одземена лиценцата за работа може повторно да се стекне
со лиценца за работа ако успешно ја заврши програмата за дополнителна обука и проверката на стручните
знаења и способности пред испитната комисија.
Член 8
Докторот на медицина поднесува писмено барање
за полагање до Лекарската комора на Македонија кон
која приложува:
- одлука за времено одземање на лиценцата за работа (оригинален примерок или копија заверена од нотар)
и
- доказ за извршена уплата за проверката на стручните знаења и способности.
Член 9
Комората го одобрува полагањето на испитот за
проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот ја приложи документацијата од
член 8 од овој правилник, како и доказ дека успешно ја
поминал програмата за дополнителна обука.
Известувањето за одобрување на полагање испит и
за времето и местото на полагањето се доставува до
кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за
полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува
полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.
До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат
испитот.
Член 10
Кандидатот го полага испитот во време и на место
кое го определува испитната комисија.
На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини (болест и породилно отсуство).
Член 11
Испитот се состои од писмен и практичен дел.

5 април 2019

Писмениот дел од испитот се спроведува преку решавање на електронски тест, со избор на точен/неточен
одговор од предложените можни одговори.
Писмениот дел на испитот се состои од 50 прашања. Прашањата се направени врз принципот на повеќекратен избор (5) еден точен одговор, што значи дека треба да се заокружи само еден точен одговор.
Времетраењето на испитот е 50 минути. Тестот се
смета за положен доколку се точно одговорени 60% од
прашања.
Практичниот дел од испит се состои од:
- проверка на знаењата и практични вештините во
Медицински симулациски центар, и
- проверка на знаењата и практични вештини на
вистински пациент во амбуланта, во болничка соба или
во просторија за вршење на интервенции.
Член 12
Писмениот дел на испитот се полага во просторија,
посебно опремена за полагање на испит со материјално
- техничка и информатичка опрема, интернет врска и
опрема за снимање на полагањето.
Практичниот дел на испитот се полага во Медицинскиот симулациски центар и во амбуланта, во
болничка соба или во просторија за вршење на интервенции.
За текот на испитот за проверка на знаењата се води
записник.
Член 13
Испитот се смета за положен ако кандидатот ги положил двата дела.
По завршувањето на испитот претседателот на испитната комисија во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и
способности.
Член 14
Кандидатот кој успешно не ја завршил проверката
на стручните знаења и способности може повторно да
го полага испитот во рок не подолг од шест месеци, но
не порано од два месеца од денот на полагањето на
практичниот дел од испитот.
Член 15
На кандидатот кој го положил испитот му се издава
уверение за положен испит за дополнителна проверка
на стручните знаења и способности на образец бр 1, кој
е составен дел на овој правилник и од горе надолу го
содржи следниот текст: “Република Македонија”; под
него: “Лекарска комора на Македонија”; а под него
место за: број, дата и место; под него стои текстот “Лекарската комора на Македонија врз основа на член ...
од Правилникот за програмата за дополнителна обука
и проверка на стручните знаења и способности на
здравствени работници со високо образование, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (“Службен
весник на Република Македонија” бр.......) го издава
следното:” под него во средина стои текст: “Уверение”;
под него место за впишување на презиме, татково име
и име на здравствениот работник со високо образование од областа на медицината; па следи роден-а, ден,
месец, година и место на раѓање, “општина“ со простор за впишување на податоци; па следи “Република”
па следи на ден, месец и година со простор на впишување на податоците и текстот;” полагаше испит за проверка на стручните знаења и способности пред испитна
комисија на Лекарската комора на Македонија”. Под
него во нов ред стои “Според оценката на испитната
комисија” со празен простор за име, татково име и пре-
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зиме на здравствениот работник со високо образование
од областа на медицината и текстот: “го положил испит за проверка на стручните знаења и способности”.
Долу стои текстот “Претседател на испитна комисија”
и под тоа празен простор за потпис на претседателот на
Комисијата.
Уверението се издава во три примероци од кои еден
примерок се врачува на кандидатот кој го положил испитот.
Член 16
Во Лекарската комора на Македонија се води евиденција за полагањето и резултатите од испитите за
проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.
V. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА
НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА
ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ - СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 17
Здравствен работник со високо образование странски државјанин поднесува писмено барање за полагање до Комората и приложува доказ за одобрен
престој во Република Македонија, издаден од надлежен државен орган, одобрение за работа издадено од
надлежен државен орган, нострифицирана диплома за
завршено високо образование од областа на медицината, доказ за призната пробна работа, доказ за положен стручен испит, доказ за завршена дополнителна
обука и проверка на стручни знаења и способности
согласно овој Правилник и доказ - потврда за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на
јазикот.
Член 18
Комората го одобрува полагањето на испитот за
проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот ја доставил документацијата од
член 17 од овој Правилник.
Известувањето за одобрување на полагање испит и
за времето и местото на полагањето се доставува до
кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за
полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува
полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.
До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат
испитот.
Кандидатот го полага испитот во време и на место
кое го определува испитната комисија.
На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини( болест, породилно отсуство).
Член 19
Испитот се состои писмен и практичен дел.
Писмениот дел од испитот се спроведува преку
писмен метод на прашања со избор на точен/неточен
одговор од предложените можни одговори.
Писмениот дел на испитот се состои од 50 прашања. Прашањата се направени врз принципот на повеќекратен избор (5)-еден точен одговор, што значи дека треба да се заокружи само еден точен одговор.
Времетраењето на испитот е 50 минути. Тестот се
смета за положен доколку се точно одговорени 60% од
прашања.
Практичниот дел од испит се состои од:
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- проверка на знаењата и вештините во Медицинскиот симулациски центар,
- проверка на знаењата и вештините на вистински
пациент.
Член 20
Писмениот дел на испитот се полага во просторија,
посебно опремена за полагање на испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет
врска и опрема за снимање на полагањето.
Практичниот дел на испитот се полага во Медицинскиот симулациски центар и во амбуланта, во
болничка соба или во просторија за вршење на интервенции.
За текот на испитот за проверка на знаењата се води
записник.
Член 21
Испитот се смета за положен ако кандидатот ги положил двата дела.
По завршувањето на испитот претседателот на испитната комисија во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и
способности.
Член 22
Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знаења и способности може повторно да го полага
испитот во рок не подолг од шест месеци, но не порано
од два месеци.
Член 23
На кандидатот кој го положил испитот за проверка
на стручните знаења и способности му се издава уверение на образец од член ... од овој правилник.
Член 24
Лекарската комора на Македонија води евиденција
за полагањето и резултатите од испитите за проверка
на стручните знаења и способности и за издадените
уверенија.
VI. ЗАВРШНА И ПРЕОДНА ОДРЕДБА
Член 25
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и
способности на докторите на медицина за стекнување
со лиценца за работа („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 72 /05).
Член 26
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр.02-3969/20
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р Кочо Чакалароски, с.р.
Прилог 1

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
Во текот на дополнителната обука докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа ја поминуваат следната обука:
1) Акушерство и гинекологија - знаења, клинички
вештини за репродуктивна ендокринологија, медицинската терминологија, медицинската статистика и ме-

дицинската информатика, дијагностичките процедури,
хуманата репродукција, итните и критични состојби,
оперативната гинекологија, гинеколошката онкологија,
перинатологија, гинеколошката хирургија;
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
2) Анестезиологија со реаниматологија - знаења,
клинички вештини за општа анестезија, специјална
анестезиологија, третман на болка, интензивна медицина со ургентни состојби, интензивно лекување во
гранични гранки и докази за обавени вештини - дневници - дневник за евиденција по анестезиологија-минимален број постапки кои треба да ги изврши специјализантот; дневник за евиденција по интензивна медицина- минимален број на пациенти кои треба да бидат третирани; дневник за евиденција за третманот на
болката-минимален број на третирани пациенти; дневник за евиденција по ургентна медицина, минимален
број на третирани пациенти;
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
3) Дерматовенерологија - знаења, клинички вештини за: инфективни болести на кожата: вируси, бактериски, габични; кожни паразитози; алергиски болести
на кожата; медикаментозни егзантеми; автоимуни кожни болести; булозни дерматози; генерализиран пруритус; фотодерматози; еритематосквамозни дерматози;
болести на лојните жлезди; тумори/малигноми на кожата, паранеоплатични дерматози; генодерматози (наследни болести на кожата); болести на вени/артерии и
последични состојби; болести на косата и ноктите; нарушување во пигментацијата; превенцијата, раната детекција и советување при малигноми на кожа; законските прописи што ги регулираат полово преносливите
болести; интерпретирање на основните истражувачки
методи кои се употребуваат во дерматологија и причините за нивното назначување; земање на материјал за
миколошко, бактериолошко, паразитолошко и хистолошко испитување; земање на дерматолошка анамнеза;
преглед на дерматолошки болен; (о)пишување на дерматолошки статус; земање брисови; препишување на
дерматолошки препарати и апликација на локалните
препарати/дерматици.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
4) Детска хирургија - знаења, клинички вештини за
основите на општата хирургија, трауматологијата, абдоминалната хирургија, урологијата и едноскопијата,
пластичната хирургија, педијатријата, торакалната хирургија, анестезиологијата и реанимацијата, анатомијата со ембриологија и трансфузија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
5) Епидемиологија - знаења и клинички вештини за
дескриптивна епидемиологија; ретроспективни и проспективни испитувања; експеримент; морбидитет (специфичен морбидитет, инциденца, преваленце); морталитет и леталитет; епидемски процес; еколошки тријас;
извор на зараза; патишта и механизми на пренесување
на заразни болести и видови епидемии; пријавување на
заразни болести; здравствен надзор и карантин; вакцинации; болести кои успешно се превенираат со вакцинации и календар на вакцинации; серопрофилакса; хемиопрофалакса; дезинфекција, дезинсекција, дератизација; интрахоспитални инфекции; епидемиолошки карактеристики на цревните заразни болести (дизентерија, колера, цревен тифус, вирусен А хепатитис, алиментарни токсиинфекции, полиомиелитис); епидемио-
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лошки карактеристики на респираторните заразни болести (морбили, рубеола, варичела, паротитис, пертусис, инфлуенца, менингококов менингит, дифтерија);
епидемиолошки карактеристики на трансмисивните заразни болести (маларија, денга, пегавец); епидемиолошки карактеристики на вирусните хеморагични
трески; епидемиолошки карактеристики на зоонозите
(бруцелоза, антракс, тетанус,беснило); епидемиолошки карактеристики на сексуално преносливите болести
(ХИВ инфекција, вирусните Б и Ц хепатитис); епидемиолошки карактеристики на хроничните незаразни
болести (ХНБ); ризик фактори кај ХНБ; превенција на
ХНБ (примарна, секундарна, терцијална); епидемиолошки карактеристики на кардиоваскуларните болести;
епидемиолошки карактеристики на малигните болести;
епидемиолошки карактеристики на дијабетот.
6)Инфектологија - знаења и клинички вештини за
вирусни хепатити(главни синдроми; главни инфективни болести – хепатитис) менингитис, менингоенцефалити (главни синдроми; главни инфективни болестименингити) цревни инфекции, респираторни инфекции
(долно респираторни инфекции, горно респираторни
инфекции, грип, пертусис), антиинфективни третмани, антбиотици, антивирусни лекови.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
7)Интерна медицина - знаења и клинички вештини
за општа интерна медицина, кардиоваскуларен систем,
респираторен систем, гастроинтестионален систем,
нефроуринатален систем, хематолошки систем, локомоторен систем, ендокринен систем, токсикологија и
ургентна медицина, клиничка биохемија, туберкулоза,
заразни болести, неуропсихијатрија, радиологија и
заштита од јонизирачко зрачење, трансфузиологија,
нуклеарна медицина.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар
8)Клиничка фармакологија - знаења и клинички
вештини за базична фармакокинетика; фармакодинамија (дејство на лековите врз органски системи); механизам на делување на лековите; поим за кумулација и
толеранција; взаемно дејство помеѓу лековите (синергизам и антагонизам, општи принципи за интеракции
на лековите); несакани дејства на лековите (токсични,
алергиски, генетски обусловени); зависност кон лековите; фармакологија и централен нервен систем; фармакологија на автономен нервен систем; фармакологија на респираторен систем; фармакологија на кардиоваскуларен систем; фармакологија на крвта; фармакологија на дигестивен систем; фармакологија на бубрезите; фармакологија на хормоните;фармакологија на
хемиотераписки средства.
9)Медицинска биохемија - знаења и клинички вештини за метаболизам на протеини; ензими, биокатализа
и дијагностичко значење на ензимите; метаболизам на
јагленохидрати, циклус на лимунска киселина, биолошки оксидации, електронски транспорт и оксидативна фосфори; лација; нарушување на метаболизмот на
глукозата од аспект на метаболното заболување диабетес меллитус со негова патогенеза епидемиологија, дијагностицирање, компликации, микроваскуларни и
макроваскуларни; метаболизам на липиди и липопротеини; метаболизам на вода и електролити, функционална биохемија на црниот дроб; функционална биохемија на бубрегот; цитологија на хематопоетскиот
систем, хемостаза, имун одговор (клетки и хуморален), изведување на фотоколориметриски методи:
(пример: квантитативно одредување на глукоза, вкупен холестерол, ХДЛ холестерол, триацилглицероли);
одредување на електролити; одредување на електро-
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лити; одредување на ензими; електрофоретска сепарација на протеини и липопротеини; одредување на уринарни протеини, стандрадни хематолошки анализи:
КС, СЕ, ХТ, тестови на хемостаза.
10) Медицина на трудот - знаења и вештини за екологија на трудот основни принципи на медицинска
екологија, екологија на труд; здравствено-еколошки
ризици, проценка на ризик; еко-систем, аерозагадување, загадување на водите; здравствено-еколошки
стандарди; оценување на работни и животни хигиенски
услови (санитарен јазол, снабдување на со вода за пиење, диспозиција на индустриски отпадни материи,
диспозиција на отпадни материи од здравствени установи, исхрана-посебни категории на работници, транспорт, рекреација); екотехнолошки карактеристики на
работниот процес, услови на работа, професионални
ризици и штетни фактори од работна средина; еколошки мониторинг; одредување на запрашеност во работната средина; микроклима во работна средина; одредување хемиски нокси во работната атмосфера; одредување – мерење на физичките фактори во работната средина (бучава, вибрации, електромагнетни бранови);
примена на методи за проценка на посебни услови за
работа; примена на методи за проценка на примена на
мерки за заштита при работа; медицина на труд и легислатива (професионални болести: дефиниција, значење, медицински и легислативен аспект; болести во
врска со работа; повреди на работа-професионален трауматизам; превентивни медицински прегледи (видови,
елементи, карактеристики, легислатива); заштита на
здравјето на одделни специфични сегменти на работничка популација, жената; млади работници; инвалиди;
работници со напредната возраст, физиологија на труд,
физиологија на процесот на трудот; применета физиологија на човекот; мускулната работа; примена на основните методи за оценка на функционалната состојба:
кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем,
сетилото за вид, сетилото за слух и рамнотежа; психологија на трудот, ергономија, професионална патологија, општо клиничко знаење и вештини, медицина на
труд и вонредни услови, оценка на работна способност, заштита при работа, епидемиологија во медицина
на труд.
11) Микробиологија - знаење и клинички вештини
за бактериологија клинички примероци; микроскопско
испитување на микроорганизмите; културелно испитување на микроорганизмите; биохемиско испитување на
микроорганизмите; серолошки методи; биолошки
обиди; молекуларни методи во микробиологијата; испитување на осетливоста на микроорганизмите кон антимикробните средства; комуникација на микробиологот со клинички лекар; вирусологија (директни и индиректни методи за докажување на вируси) имунологија/серологија; аразитологија; микологија (постапки
на миколошки испитувања, терапија на инфекции предизвикани од габи).
12) Неврологија - знаења и клинички вештини за
дијагностички методи во неврологијата; кранијални
нерви и - VI; кранијални нерви VII-XII;мотилитет,
моторни синдроми, мускулен тонус и рефлекси; сензибилитет исензитивни синдроми; говор, апраксија и
агнозија; главоболка, тумори наголемиот и „рбетниот
мозок; цереброваскуларни болести; енцефалити;невроимунологија; мултипласклероза и други демиелинизаторни болести; оболување на малиот мозок; оболување на периферниот нервен систем;оболување на
„рбетниот столб; трауми и посттрауматски состојби на
ЦНС;невромускулни болести; екстрапирамидни заболувања; деменции; епилепсии.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
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13)Неурохирургија - знаења и клинички вештини
од општа хирургија,абдоминална хирургија, пластична
хирургија, детска хирургија, трауматологија, ортопедиологија, максофасцијална хирургија,
неурологија,
кардиохирургија и трансфузиологија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар
14)Нуклеарна медицина - знаења и клинички вештини за основи на кардиологијата, гастроентерологијата, нефрологијата, хематологијата, радиологијата и
радиотерапијата.
15)Општа хирургија - знаења и клинички вештини
за основи на трауматологија, урологија, неурологија,
пластична хирургија, детска хирургија, торакална хирургија, дигестивна хирургија, анестезија и реанимација,ортопедија, ренгенологија и трансфузиологија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
16)Ортопедија - знаења и клинички вештини за основи на дијагностика,ортопедски интервенции, клеточна и молекарна биологија, вродени мани,општи афекции на мускуло-скелетен систем, јувенилни остеохондрози,воспалителни болести на коските и зглобовите,
дегенеративни болести на зглобовите, артропатии,
нормално коскено зараснување, судеков синдром, парализа и оштетување на периферните нерви, миопатии,
тумори на коските и зглобовите, ортопедски помагала,
медицински вештачења, специјален дел, врат, карлица
и „рбет, граден кош, колк и натколеница, колено и
потколеница, стапало, рамо и надлактица, лакт и подлактица, рачен зглоб и шака, вештини(способности).
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар
17) ОРЛ - знаења и вештини за основите на аудиологијата, фонологијата, општата хирургија, неврохирургијата, трауматологијата,максофацијалната хирургија и пластичната хирургија.
-Дел од дополнителната обука се поминува во Медицинскиот симулациски центар,
18)Офтомологија - знаења и клинички вештини за
биомикроскопија како дијагностичка метода; анатомија, физиологија и патолошки промени на корнеа;
диференцијална дијагноза на стомачни херпес симплекс кератитиси; тестови за испитување на солзна
секреција и солзен филм; функционалнииспитувања за
дијагноза на увеитиси; интермедијален увеитис;
Morbus Behcet Adamantijades; Sy. Posner Schtossman;
гониоскопија, ангуларни анатомски структури; системски и локални фактори кои предизвикуваат хроничен симплекс и акутен ангуларен глауком; примарен
ангуларен глауком-дијагноза и терапија; интерметентен глауком; функционални испитувања на ретина;
акутен и некротичен ретинитис; ретинотерапија на прематуритет; леукокорија-диференцијала дијагноза; вертикален страбизам; нистагмус и функционална амблиопија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
19) Патолошка анатомија - знаења и клинички вештини за обдукциска дејност и самостојно изведена обдукција; макроскопска анализа со патохистолошка анализа на препаратите и целосен обдукциски протокол со
епикриза. Макроскопска дисекција,микроскопски опис,
патохистолошка анализа и дијагноза на оперативен, биоптичен и цитолошки материјал од областа на на: централен нервен систем со цереброспинална течност, бели дробови со плеврална течност,кардиоваскуларен
систем, органи во перитонеалната празнина (гастроин-
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тестинален тракт, црн дроб и жолчен тракт, слезенка,
панкреас)и перитонеална течност; ретроперитонеум и
негова содржина; уро-генитален систем; дојка, ендокрин систем: мускулно-скелетен систем, периферни
нерви и меки ткива, кожа и лимфни јазли. Знаења и
вештини во интерпретацијата на специјалните дијагностички методи кои се користат во патологијата:хистохемиски,имунохистохемиски,имунофлуоресцентни,електронмикроскопски,молекуларни и генетски испитувања; цитодијагностика.Вешто лице и патолошкоанатомско вештачење.Патолошка класификација на малигни заболувања.
20) Педијатрија - знаења и клинички вештини за
интензивна нега и терапија, препознавање, постапки и
одредување на степен, АВЅ при разнипатолошки состојби, гастрична аспирација, индикациите за назогастричнасонда; поставување на назогастрична сонда и
уринарен катетер, одредувањеналокализација при гастроинтенстинално крвавење и постапки за решавање,
хипогликемија кај неонатус, хидро-минералната рамнотежа, неонаталниконвулзии, тромбоцитопенија, хипербилирубинемиј, грижа новородено од мајка дијабетичар, грижа новородено од мајка со хепатит, реанимира, детска онкологија, детска хематологија, детска
ревматологија, детска кардиологија, педијатриска имунологија, алергологија, имунизација детска неврологија и неонатологија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
21)Психијатрија - знаења и клинички вештини за
растројства на одделни психички функции (перцепции, емоции, волја и психомотилитет, памтење, интелигенција, мислење, свест); личност, темперамент и
карактер; феноменологија на акутен и хроничен органски мозочен синдром; деменции; шизофренија и шизотипални растројства и зависност од психотропни супстанции.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
22)Радиодијагностика - знаења и клинички вештини за општа радиодијагностика, радиолошка физика и
биологија, радиолошка заштита,торакални органи, педијатриска радиологија, абдоминални органи, интернистички тракт, хепатробилијатрен тракт, уринарен
тракт, гинеколошко-акушерска дијагностика, радиодијагностика на дојка,централен нервен систем, остио-артикуларен систем, ултразвучна радиодијагностика,
изотопи во дијагностицирањето, анатомија, патолошка
анатомија и радиотерапија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
23) Радиотерапија - знаења и клинички вештини за
општа радиотерапија-дефиниција и видови на јонизирачко зрачење; структура на атомот, радиоактивен
распад;
корпускуларно и електромагнетно зрачење;вештачки радиоактивни изотопи; рендгенска
цевка; интензитет и квалитет на рендгенските зраци;
интеракција на зрачње со материја, апсорпција и растурање; слабеење на интензитетот на рендгенските
зраци; хомогенизирани на зрачниот спектар-филтри;
инструменти за мерење на зрачењето-дозиментри; мерни единици; видови на RTG апарати; површинска радиотерапија; контактнарадиотерапија; длабинска радиотерапија и нејзина зависност; дози ворадиотерапијата
(емисиона, ефективна, длабинска, токсична, доза натолеранција, тераписка ширина, физикална, биолошка); тераписка примена назрачењето (физикални и
биолошки правила); биолошко дејство најонизирачките зраци (директно и индиректно, соматско, генетско)
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радиофизика(апсорпција на зрачен сноп; видови на
дози; единици за мерење најонизирачките зрачења во
новиот SI систем; зрачен интензитет и интегралнадоза; зрачен волумен; воден фантом; изодозни линии;
изодозни карти; зрачниполиња (спротивни паралелни,
соседни, box техника, ротационо и пендулантнозрачење); фракционирање во радиотерапијата (дневна
доза, број на фракции, тотална туморска доза) практична настава (дозиметрија; планирање назрачењето
со 2 Д и 3 Д компјутерски систем за планирање, врз база на податоциод рендгенската дијагностика (Rtg, CT,
NMR и друго); дефинирање на зрачниотволумен; GTV
(глобален туморски волумен); CTV (клинички туморски волумен); PTV (планиран туморски волумен); дефинирање на изоцентарот натуморот; дефинирање на
локацијата, димензијата и бројот на зрачните полиња;
дефинирање на тежинскиот однос на дозата од секое
поле; примена на клинестифилтри и болуси; изработка
на индивуидални тубуси и заштита; заштита на одредени критични органи; испитување на повеќе можни начини за добивањена што похомогена доза на туморот,
избегнување на жешки точки, обезбедување на стрмно
опаѓање на дозата на околните здрави ткива; прескрипција на дозата (дневни фракции, број на фракции и тотална туморска доза) радиобиологија (биофизички
промени во живата материја; оштетување наDNK и
создавање на слободни радикали; крива на преживување на озрачените клетки; соматски и генетски оштетувања; осетливост на здравите ткива на јонизирачки
зрачења; осетливост на туморите на јонизирачки зрачења; закон на Bergoni et Tribondeau (основа на радиотерапијата); однос меѓу радиосензибилност на туморите и нивната курабилност; толеранција на здравите
ткива; биолошки основи на фракционираното зрачење;
репарација на сублеталните оштетувања (а и б лезии);
редистрибуција; репопулација; реоксигенација; математички модели на фракционирање; еллис-ова формула; TDF симплофикација; LQ или а/б модел; режими
на фракционирано зрачење; радиосензибилизатори и
радиопротектори; хипертермија, современа суперволтажна радиотерапија (машина за TST; конструкција;
изоцентрична техника; ласерско дефинирање на зрачните полиња; индикации; акцелератор;конструкција;
изоцентрична техника; ласери; индикации; асиметричен колиматор; динамички клинести филтри; мултилеаф колиматор; EPUD (компјутеризиран систем за верификација на зрачите полиња на монитор-портол висион); BEAM s EYE VIEW (поглед на зрачниот волумен како да еокото на фокусот на зрачниот сноп); стереотактична радиотерапија; y-knife, Xray-knife; IMRT
(терапија со мудулиран зрачен интензитет); Total body
(зрачење на целото тело); алгоритам на целата постапка, од планирање доимплементација на зрачењето;
комбинација на суперволтажната радиотерапијасо другите видови на радиотерапија и со другите модалитети
на третман(хирургија, хемотерапија, хормонска терапија и имунотерапија) специјална онкологија (тумори
на глава и врат; тумори на CNS; тумори на скелетот;
тумори на дојка; тумори на белите дробови и медијстинумот; тумори на дигестивен систем; гинеколошки
тумори; тумори на урогениталниот тракт на мажот;
лимфоми; мекоткивни тумори; тумори на кожата).
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
24) Социјална медицина со организација на здравствената дејност-знаења и вештини за здравствената
политика-стратегија во светот и во Република Македонија, здравствена статистика, здравствена едукација во
промоција на здравјето и превенција на болните.
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25) Судска медицина -знаења и клинички вештини
за форензична токсикологија и патолошка анатомијаоштетување на здравјето; танатологија; механички повреди; посебни механички повреди; нетритивни повреди;асфиктивни повреди; физички повреди; собраќаен
травматизам; форензична сексологија; форензична гинекологија; новороденост и новороденче; вешто лице и
судско-медицинско вештачење; вештачење на татковство; медицинска класификација и правна квалификација на телесна повреда; идентификација; судско-медицински коментар на Кривичниот закон; злофат;
убиство; самоубиство и увод во токсикологијата.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
26) Спортска медицина - знаења и клинички вештини за проучување на историјата на спортска медицина,
систем на организација на здравствената заштита на
лица кои се занимаваат со спорт, физичка активност и
рекреација; утврдување и проценки на состојбите на
здравјето, физичкиот развој и нивото на спремност;
рана спортска специјализација-селекција во спорт,
проблем на физиолошка и хронолошка категоризација,
спортско-медицински аспект на поодделни видови
спортови, принцип на ослободување на ученици од
настава,критериуми на спортска рекреација кај инвалиди, анализа на способностпите на спортско поле, жени и спорт, методи и постапки во дијагностика и терапија на најважните заболувања на кардиоваскуларниот
систем, болести на периферна циркулација,независна
дијагностика на ехокардиографија, стреселектрокардиодијагностика кај срцеви заболувања, оценка на спортска способност после преживени заболувања, проучување на основни карактеристики на трауматски изотопи во спитокласификација на спортскитеповреди, фактори кои претставуваат спортски повреди и превенција, спортскиповреди на меките ткива во спортот,
повреди на граден кош, стомакот иурогениталните органи, повреди на рамо надлактица, карлица, зглобови,
стопало, основи на лична хигиена, комунална хигиена, ментална хигиена,хигиена на исхрана на спортистите, примена на методите на физикалнамедицина во
лекувањето на спортските повреди, лекување на лошото држење нателото, продолжена рехабилитација, неуролошки функции кои имаат влијаниена физичките
активности.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
27) Трансфузиологија - знаења, клинички вештини
за крводарителство;специјални видови на крводарување; генетски и имунолошки основи вотрансфузиологијата; комплимент во трансфузиолошката пракса;
АВОкрвногрупен систем; Рх систем и хемолитична болест на новороденото;останати еритроцитни крвногрупни системи; крвногрупни системи налеукоцити,
тромбоцити и плазма протеини; ХЛА систем; клиничка
примена накрв и крвни продукти; трансфузија на еритроцити; трансфузија на тромбоцити;трансфузија на
гранулоцити, матични клетки; трансфузија на деривати одплазма; третман на клинички состојби при дефекти на коагулациски фактори;болести преносливи со
трансфузија; несакани дејства од трансфузија на крв
ипродукти; масивни трансфузии; медиколегални аспекти на крводарувањето;маркетинг во крводарувањето;
крводарување; мобилна екипа за земање крв натерен;определување на крвногрупните системи АВО и
Рх; антиглобулинскитест (Coombs-ов тест); конзервирање, контрола и транспорт на крвта; определување
компатибилна крв за трансфузија; деривати од плазма;
клеточни елементи; аферези (плазмафереза и цитофереза);хемостаза; апликација на крв икрвни деривати.

Стр. 36 - Бр. 71

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
28)Урологија - знаења и клинички вештини за основи на абдоминалнахирургија, детска хирургија, општа
хирургија, пластична хирургија, васкуларнахирургија,
нефрологија, гинекологија, трансфузиологија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
29) Физикална медицина и рехабилитација - знаења
и клиничкивештини за галванска струја; електрофореза
на лекови; рехабилитација напараплегии; куси бранови; ултразвук - ултразвучна фореза; мускул како
ефекторво кинезитерапијата; мануелен мускулен тест;
основни средства вокинезитерапијата; интерферентни
струи; дијадинамски струи, термотерапија; парафинотерапија; криотерапија; мануелна масажа; екстензиона
терапија; инфрацрвени зраци; ултравиолетови зраци;
ортопедски помагала; работнатерапија и хидро-терапија.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
30)Хигиена - знаења, базични и клинички вештини
за здравствено-еколошки и еко-епидемиолошки
концепт на здравјето (релација доза -промени); здравствено - еколошки индикатори и стандарди во физичките медиуми; здравствено - еколошки индикатори во
објектите од јавен карактер; основниздравствено - еколошки ризици од отпадот; национални и меѓународнистандарди, здравствено-еколошки индикатори за водата и водоснабдувањето;национални и меѓународни
стандарди на здравствена исправност на храната,кодекс алиментариус; основи на диетологијата и диетотерапијата; основнистандарди на интерсекторска работа и менаџмент; проценка на екотоксилошкиризик, основен методолошки пристап; здравствено-еколошки
ризик приекспозиција на физички агенски(внатрешен и
надворешен воздух,радијација, бучава);здравственоеколошки ризици од водата и водоснабдувањето,утврдување на основни здравствени ризици во станбени
и други видови објектиод јавен карактер (училишта,
болници, угостителски објекти); здравствено-еколошки ризици од храна; утврдување на основни здравствено-еколошкиризици од различни видови отпад;
утврдување на нутритивен статус на разнипопулациони групи и професии, основно јавно здравствен пристап; интерсекторска комуникација при аплицирање на
здравствено-еколошкипринцип; апликација на основен
методолошки пристап, примери и вежби наздравствено-еколошки ризици, процена на оптовареноста со
болести од здравствено-еколошки причинители; основен методолошки пристап, примери и вежби во различни медиуми и нокси; основен методолошки пристап,
примери и вежби во различни објекти, а посебно во
училишна средина, процена на основен морбидитет,
превентивни програми, интердисциплинарен пристап;
основен методолошки пристап за управување со отпадот од собирање до крајно депонирање вклучувајќи и
локација на крајното депонирање, со посебен акцентна
токсичност, радиоактивниот и болничкиот отпад; основен методолошки пристап, локална инспекција, толкување на лабораториски наод, превентивни мерки во
редовни и вонредни услови-примери и вежби на различни видови води и водоснабдување; основен методолошки пристап, примери и вежби заздравствена исправност на разни видови прехранбени намирници;
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процена надневен внос на различни видови контаминенти; одредување на критични точки во синџирот на
исхраната – примена на НАССР системот; утврдување
на нутритивен статус и изготвување основни прехранбени режими и диети,режими на физичка активност
согласно процена на индивидуалните потреби низ примери и вежби; основниот здравствено-еколошки
концепт при разни видовипрактични примери во тимска работа со други сектори на локално ниво;коминикациски вештини кои се однесуваат на промоција на
основните елементи на: здравствено-еколошки концепт
на здравјето; здравствено-еколошки ризиции превенција во услови на физички нокси; здрави услови во училишна срединаи генерално оптимални здравственоеколошки услови на живеење во разнисредини и општата јавност на основните параметри на здравственоеколошкипринцип на управување со отпадот; здравствено-еколошки ризици и превенцијапри разни видови на загадување на водите; здравствено-еколошки ризици ипревенција при разни видови на загадување на
животните намирници и труењесо нив; здрав режим на
исхрана и физичка активност, диетолошки совети;интерсекторскиот аспект на здравствено-еколошки ризици, со посебен акцентна презентација и нивна промоција пред креаторите на политиката како ипотенцијалните донори и финансиери на активности.
31)Семејна медицина - знаења за основните
принципи на работа во семејната медицина: комуникациски вештини, употреба на упатства, медицина базирана на докази, рационално препишување на лекови,
водење на медицинска докумнетација, превенција и
унапредување на здравје, организација на работа и контрола на квалитет на работа. Истражуавње и медицина
заснована на докази; Систем за здравствена заштита и
законодавство; Обезбедување квалитет; Комуникациски вештини; Етика и професионалност; Организација
на ординација; Компјутерски вештини; Водење на хронични болести; Превенција; Обука за клинички вештини. Справување со ургентни ситуации како лекар од
прв контакт; Хируршки вештини на еден семеен лекар;
Курс за реанимација. Клинички вештини заразвој на
човекот, репродукција, здравјето на децата, адолесценција, менопауза, геријатрија, палијативна нега,
исхраната, менталното здравје, честите заболувања и
нифективните болести (акутно болно бебе, конвулзии,
анемија,смрт,констипација/фекален застој, жолчни камења, лимфаденопатија, диспепсија, жолтица, хернии,
иритабилен колон,
хемороиди, црвено око,катаракта,проблеми со простата, олногрбна болка, блефаритис, конјуктивитис едем, главоболка, хематурија,
уринарна инконтиненција, вагинално крвавење, тремор, туморозни промени на дојката, лимфаденопатија,
диспепсија), ургентнисостојби, чести проблеми/заболувања, хронични заболувања (асма, ангинапекторис,
дијабетес, хиперлипидемија, срцева слабост, хипертензија, артритис, бубрежна слабост, аритмии, периферни
артериски нарушувања, перифернивенски нарушувања,
уролитијаза, заболување на штитна жлезда, остеопороза, мозочен удар и сл.), скрининг програми, унапредување на здравјето ирационално препишување на лекови.
- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во
Медицинскиот симулациски центар.
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1024.
Врз основа на член 120 став (2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и
17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора
на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на
Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година година, донесе

- да поседува сертификати за континуирана медицинска едукација издадени од здруженијата при Македонско лекарско друштво, Медицинскиот факултет и
други стручни здруженија.

I.OПШТИ ОДРЕДБИ

Член 4
Едукаторот во спроведувањето на планот и програмата за пробната работа преку практична обука на
здравствените работници треба да обезбеди:
- спроведување на пооделните практични вештини
од планот и програмата за пробната работа;
- спроведување на едукацијата во установата каде
што е вработен и користење на просторни услови, опрема и други услови за практично едуцирање на кандидатот;
- водење на евиденција за спроведувањето на пробната работа;
- посочување на кандидатот литература од областа
во која ја врши едукацијата;
- водење на најмногу 5 кандидати определени според местото на живеење/престојување.

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите во
однос на образование и работно искуство за спроведување на пробната работа во однос на оспособување за
полагање на стручниот испит на здравствените работници со високо образование од областа на медицината
(во натамошниот текст: едукатори).

Член 5
Лекарската комора со одлука ги определува Едукаторите за спроведување на пробна работа на докторите
на медицина, делот од планот и програмата во кој ќе ја
спроведуваат пробната работа и времетраењето за кое
се определуваат. Едукатори писмено се известуваат за
делот од планот и програмата за пробна работа во кој
ќе го вршат едуцирањето.

Член 2
Пробната работа се спроведува согласно на планот
и програмата за пробна работа на докторите на медицина донесен од министерот за здравство.

III.ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС
НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНО ИСКУСТВО ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА НА
ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

II.ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ
Член 3
Едукатор е доктор на медицина под чиј надзор се
спроведува планот и програмата на пробната работа на
докторите на медицина.
Едукаторот за спроведување на пробна работа на
здравствени работници со високо образование од областа на медицината ги исполнува следните критериуми:
- завршен Медицински факултет,
- пет години искуство во медицинската дејност од
добивањето на лиценцата за работа,
- заснован работен однос во здравствена установа
на неопределено време,

Член 6
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за критериумите што
треба да ги исполнуваат здравствените установи и
здравствените работници под чиј надзор се спроведува
приправничкиот стаж на здравствените работници со
високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија“ бр.72 /05).
Член 7
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од
министерот за здравство.

Бр.02-3969/21
1 март 2019 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф. д-р Кочо Чакалароски, с.р.
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1025.

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИ НА ОБЛИЦИТЕ
НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА
МЕДИЦИНАТА
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Лекарска комора на Македонија
Претседател,
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Стр. 50 - Бр. 71

5 април 2019

5 април 2019

Бр. 71 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 71

5 април 2019

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

