
Службен весник на РСМ, бр. 217 од 21.10.2019 година 

20192173432

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 127 став (1) од Законот за здравствена заштита „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) 
алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на 
Стоматолошката комора на Македонија на седницата одржана на 8.4.2019 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ 

ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО 
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА, СОСТАВОТ НА 

ИСПИТНАТА КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА

Член 1
Во Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења 

и способности на здравствените работници со високо образование од областа на 
стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на 
проверката ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/17 во член 3, по став (1) 
се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Дополнителната обука, согласно програмата од член 2 од овој правилник, за 
докторот на стоматологија на кој привремено му се одзема лиценцата за работа во траење 
од  еден месец поради   необновување на лиценцата за работа во утврдениот рок, изнесува 
еден месец, и се спроведува од страна на едукатор со академско звање.“

Ставовите (2), (3) и (4), стануваат (3), (4) и (5).
Во  став 3 зборовите:
„шест месеци“  се заменуваат со зборовите: „еден месец“, 
а зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „еден месец“.
Во  став 4 зборот:
„шест“ се заменува со зборот „три“.
Во став 5 зборот:
„девет“ се заменува со зборот  „шест“.

Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објаување во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Министерот за здравство.

(2) Овој правилник ќе се објави и во гласилото на Комората и на интернет страницата 
на Комората.

Бр. 02-458/14 Стоматолошка комора 
24 април 2019 година на Македонија

Скопје Претседател,
д-р Маријан Денковски, с.р.

Собрание на стоматолошка
комора на Македонија

Претседател,
д-р Оливер Манасиев, с.р.


