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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА

2617.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 9 септември
2020 година, донесе

2619.
Врз основа на член 129 став (3) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.43/12,
145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19, 153/19,
27/19, 180/19), член 21 став (1) алинеја 21 и член 81
став (1) алинеја 14 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката
комора на Македонија, на својата вонредна седница,
согласно чл.33 од Деловникот за работа на Собрание,
на 27.6.2020 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20 и 215/20),
во член 1, став 1, во точката 14. по ставот 5 се додаваат
два нови става 6 и 7 кои гласат:
„Државјаните на Република Косово кои влегуваат
на територија на Република Северна Македонија од
копнен граничен премин од Република Косово и кои
транзитираат, задолжително да приложат медицинска
потврда со негативен резултат од RT PCR SARS-CoV-2
тест, направен 72 часа пред влез на територија на Република Северна Македонија.
Медицинска потврда со негативен резултат од RT
PCR SARS-CoV-2 тест за деца при влегување на територија на Република Северна Македонија, во случаите
од став 4 и став 6 од оваа точка, се приложува кога детето е над 10 годишна возраст.“.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ
НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА

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

Член 2
Во член 8 став 2, во точката 1 зборот „конгресниот
одбор“ се менува со зборовите „научниот одбор на
конгресот“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„(3) Организаторот на конгресот е должен да го најави конгресот најмалку девет месеци пред одржување
на истиот со листата на поканети предавачи, додека податоците за научниот одбор да ги достави шест месеци
пред одржување, а програмата на конгресот со исполнети услови од точка 5 и 6 на овој член да ја достави
два месеци пред одржување на конгресот.’’

Бр. 44-2147/38
9 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2618.
Судскиот совет на Република Северна Македонија
согласно член 31 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот
совет на РСМ („Сл. весник на РСМ“ број 102/2019), на
ден 1.9.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
На членот на Судскиот совет на Република Северна
Македонија, Зоран Караџовски му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија, поради истек на времето за кое е избран,
сметано од 4.9.2020 година.
Оваа одлука влегува во сила – 4.9.2020 година.
Бр. 02-1343/1
1 септември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

Член 1
Во Правилникот за облиците на континуирано
стручно усовршување, критериумите за распоредување
на облиците, критериумите за избор на спроведувачите
на облиците на континуирано стручно усовршување и
бодовите на континуирано стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата („Службен весник на РМ“ бр.62/17 од 29.5.2017
година), во член 8, пред насловот се додава бројот „1.’’

Член 3
Во член 10 став 1, во точката 1 зборот „конгресниот
одбор“ се менува со зборовите „научниот одбор на
конгресот“.
Член 4
Во член 11 став 1, во точката 1 зборот „Конгресниот одбор“ се менува со зборовите „научниот одбор на
конгресот“.
Во точката 1 зборовите „е составен од’’ се менуваат
со зборот „се“.
Член 5
Во член 13 став 2, точката 1 се менува и гласи:
„1. работно претседателство од најмалку 3 (три)
члена, кои се најмалку специјалисти од областа;“.
Член 6
Во член 14 ставот 2 се менува и гласи:
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„(2) Критериуми за распоредување на обликот на
континуирано стручно усовршување стручна конференција се:
1. најмалку 8 предавачи од определена гранка на
стоматолошки или медицински науки, кои ќе ги презентираат своите предавања во два дена;
2. траење на секое од предавањата најмалку 30 минути и време за дискусија од најмалку 15 минути;
3. превод најмалку на англиски јазик, во случај кога
стручната конференција има меѓународен карактер и е
со странски учесници, и
4. издавање работен материјал со приклучени дискусии и заклучоци од конференцијата, при што организаторот на конференцијата е должен заклучокот на
конференцијата да го достави до стручното списание
на Комората Vox Dentarii Вокс каде истиот ќе се објави
во првиот нареден број по доставувањето;
5. бројот на пасивни учесници е ограничен на 300
учесници.“

Член 8
Во член 17 став 2, во точката 3 знакот точка се
брише, а се додава сврзникот „и“.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
„4. времетраењето на стручниот состанок е најмалку 3 (три) часа предавања.“

Член 7
Во член 16 став 1, зборот „на“ по зборот „експерти“
се брише.
Во став 4 точка 1), знакот запирка се менува со знакот точка-запирка и се додава нова точка 2), која гласи:
„2) Поканетиот предавач треба да ги исполнува следниве критериуми:
- доктор на стоматолошки или медицински науки или
- доктор на стоматологија, стручњак, кој има објавено стручен/научен труд во списание кое е во цитатна
база на списанија (на пр.Scopus, KoBSON, Mediline,
PubMed, WoS и сл.), а се однесува на темата за која е
поканет како предавач по повик;’’
Во став 4 точка 1) алинеја 3, зборот „магистар“ се
заменува со зборот „магистер“.
Во став 4 точка 1) алинеја 5, зборовите „доктор на
науки’’ се бришат.
Во став 4, во точката 1) сврзникот „а“ се брише, а
зборовите по зборот „странство’’, стануваат нова точка
3), која гласи:
„3) Како петти предавач на симпозиумот може да
биде поканет:
- специјалист по одредена област од стоматологија
со најмалку пет години работно искуство во одредена
специјалистичка област и активно учество на најмалку
три меѓународни конгреси или домашни конгреси со
меѓународно учество, во последните пет години,
- акредитиран предавач;
- магистер по стоматолошки науки;
- примариус;“
Во став 4, точката 2) станува точка 4).
Во став 4, точката 3) станува точка 5).
Во став 5, точката 2) се менува и гласи:
„2) Поканетиот предавач треба да ги исполнува
следниве критериуми:
-доктор на стоматолошки или медицински науки или
-доктор на стоматологија, стручњак, кој има објавено стручен/научен труд во списание кое е во цитатна
база на списанија (на пр. Scopus, KoBSON, Mediline,
PubMed, WoS и сл.), а се однесува на темата за која е
поканет како предавач по повик;’’.
Во став 5, точката 2) станува точка 3).
Во став 5, точката 3) станува точка 4).
Во став 5, точката 4) станува точка 5).
Во став 5, во точката 4) алинеја 3, зборот „магистар’’ се менува со зборот „магистер’’.
Во став 5, во точката 4) алинеја 5, зборовите „доктор на науки’’ се бришат.
Во став 5, точката 5) станува точка 6).
По точката 6) се додава нова точка 7) која гласи:
„7) го организираат минимум две (2) друштва/здруженија/факултети од минимум две (2) држави.’’

Член 10
Во член 21 став 1, точката 10 во табелата се брише.
Во став 4, алинеја 12 во табелата се менува и гласи:
„Електронска (он-лајн) некомерцијална едукација,
со најмалку 3 презентации и максимално еднаш годишно, со задолжително доставување на доказ (идентификација) за учество.
домашна
4/2 бода
меѓународна (со најмалку 2 презентера од странство)
6/4 бода“.

Член 9
Во член 20 ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Спроведувачите на стручни настани имаат право да организираат: стручно здружение - два облика на
стручна едукација, стручните стоматолошки друштва најмногу два облика, а акредитираните високообразовни институции (стоматолошките факултети) еден облик на континуирано стручно усовршување, при што
облиците на теоретско практичната едукација од член
7, точка 3, односно член 18 и член 19 од Правилникот
не влегуваат во погоренаведените ограничувања по однос на дозволен број на облици.“

Во став 4, текстотот под табелата се менува и гласи:
„Облиците на континуирана стручна едукција организирана од официјални светски, европски и регионални
друштва/здруженија (најмалку пет држави од регионот)
или во организација на земји-членки на ОЕЦД, организирани во странство и облици од земји со чии официјални
комори/асоцијации СКМ има партнерски договори акредитирани од истите, се бодираат со 100 проценти од бодовите што ги носи соодветниот домашен облик.“
Член 11
Во член 22 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„(7) Докторот на стоматологија треба секоја година да
обезбеди најмалку 8 бода од различни облици на КСУ кои
се организирани од спроведувачи на КСУ кои се акредитирани од Стоматолошката комора на Македонија.“
Член 12
Во член 27 став 4, зборовите по зборот „регистрација“ се бришат.
По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„(6) Спроведувачите на облици на КСУ, со предходно одобрение на Комисијата за стручни стоматолошки прашања, може да одржуваат облик на континуирано спроведување на стручно усовршување наведен
во член 7, точка 1 и 2 и преку видео- конференциска
(он-лајн) врска и со вреднување согласно табелата од
член 21, став (4).
Комисијата за стручни стоматолошки прашања ги
определува потребните технички услови кои треба да
ги исполнат спроведувачите на облици на КСУ за одржување на облици преку видео-конференциска (онлајн) врска.“
Член 13
Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното
донесување.
Бр. 02-529/3
29 јуни 2020 година
Скопје

Собрание на Стоматолошка
комора на Македонија
Претседател,
д-р Оливер Манасиев, с.р.
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2620.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-август 2020 година во
однос на просечните цени на мало во 2019 година изнесува 0.2%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
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