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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
359. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 јануари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА делот: „а ќе се применува од 1 ја-

нуари 2007 година“ од членот 16 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за едношалтерскиот 
систем и за водење на трговскиот регистар на други 
правни лица („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.13/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Ѓорѓи Павлов од Кавадарци, со Ре-
шение У.бр. 145/2008 од 12 ноември 2008 година, пове-
де постапка за оценување на уставноста на делот од 
член 16 од Законот, означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, бидејќи основано се постави прашањето за неговата 
согласност со членот 52 став 4 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според членот 
16 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за едношалтерскиот систем и за водење на тргов-
скиот регистар на други правни лица, овој закон влегу-
ва во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 јануари 2007 година. Одредбата се ос-
порува во делот: „ а ќе се применува од 1 јануари 2007 
година.“ 

5. Според членот 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македо-
нија“ најдоцна во рок од седум дена од денот на нивно-
то донесување (став 2). Законите влегуваат во сила нај-
доцна осмиот ден од денот на објавувањето, а по иск-
лучок што го утврдува Собранието, со денот на објаву-
вањето (став 3). Законите и другите прописи не можат 
да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во слу-
чаи кога тоа е поповолно за граѓаните (став 4). 

Законот за изменување и дополнување на Законот 
за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот 
регистар на други правни лица влегол во сила на 13 фе-
вруари 2007 година, а со оспорениот дел од членот 16 
од Законот е предвидено да се применува од 1 јануари 
2007 година. 

Со членовите 11 до 14 од Законот се направени из-
мени и дополнувања на одредбите од основниот текст 
на Законот по однос на прекршочните санкции и тоа со 
зголемување на висината на глобата за сторен конкре-
тен прекршок.  

Со следниот Закон за изменување и дополнување 
на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на 
трговскиот регистар на други правни лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.150/2007), меѓу 
другото, од Законот што е предмет на анализа членот 
12 е избришан. 

Тргнувајќи од околноста што со оспорениот дел од 
членот 16 од Законот е предвидена примена на Законот 
од 1 јануари 2007 година, кој пак влегол во сила на 13 
февруари 2007 година неспорно е дека со него е пред-
видено ретроактивно важење на Законот. Понатаму, 
споредувајќи ја висината на предвидените парични каз-
ни од Законот што бил во сила до настанатата измена 
со новопредвидените и сé уште актуелни глоби за мож-
ните прекршоци произлегува дека така предвидените 
глоби се повисоки и како такви се понеповолни од по-
ранешните, напред наведените, за субјектите на кои се 
однесуваат новопредвидените прекршочни санкции. 

Врз основа на вака направената анализа, Судот оце-
ни дека оспорениот дел од членот 16 од Законот не е во 
согласност со членот 52 став 4 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Ве-
ра Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.145/2008                          Претседател  

20 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
   Скопје                             Македонија, 

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

360. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 јануари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на ви-

сината на надоместокот за одржување на уредено гра-
дежно земјиште број 07-155/18 од 30 јануари 2008 го-
дина, донесена од Советот на општина Ресен („Служ-
бен гласник на општина Ресен“ бр.1/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од ЕВН-Електростопанство 
на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија - Скопје, со Решение У.бр. 
147/2008 од 26 ноември 2008 година поведе постапка 
за оценување на законитоста на актот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа 
што пред Судот основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорениот акт со Законот за градежно-
то земјиште и Законот за локалната самоуправа.  

4. Судот на седницата утврди дека во член 1 од Од-
луката се определува дека со оваа одлука се определу-
ва висината на надоместокот за одржување на уредено 
градежно земјиште, начинот на наплата и органот кој 
што ја наплатува. 
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Според член 2 од Одлуката субјектите кои стопани-
суваат со објектите на инфрастрктурата поставени на 
или под површината на уредено градежно земјиште 
плаќаат надоместок. 

Надоместокот се определува по мерна единица 
ден/м и изнесува 7,00 денари по метар должина. 

Утврдување и наплатата на надоместокот врши оп-
штинската администрација. 

Решение за утврдениот надоместок од став 3 на 
овој член донесува градоначалникот на општината. 

Во член 3 од Одлуката се предвидува дека надоме-
стокот се утврдува врз основа на податоците со кои 
располага општинската администрација.  

Според член 4 од истата одлука градоначалникот на 
општината решение за висината на надоместокот доне-
сува најкасно до 31 јануари во годината за која се утвр-
дува надоместокот и му го доставува на обврзникот за 
плаќање на надоместокот. 

Според член 5 од Одлуката надоместокот за одржу-
вање на уредено градежно земјиште се плаќа тримесеч-
но и пристигнува за наплата во средината на секое три-
месечје или во рок од 15 дена од денот на доставување-
то на решението. 

Според член 6 од Одлуката во поглед на наплатата 
на надоместокот, надзорот над работата на органите во 
општината, одлагањето на извршувањето, жалбената 
постапка, каматата, присилната наплата, враќање на 
повеќе или погрешно уплатен надоместок ќе се приме-
нуваат одредбите од Законот за даноците на имот.  

Според член 7 од оспорената одлука оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Ресен“. 

5. Според член 114 став 4 од Уставот на Република 
Македонија, општините се финансираат од сопствени 
извори на приходи определени со закон и со средства 
од Републиката. 

Според член 115 став 2 од Уставот, општината е са-
мостојна во вршењето на надлежностите утврдени со 
Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на неј-
зината работа го врши Републиката.  

Согласно член 22 став 1 точка 1 од Законот за ло-
калната самоуправа општините се надлежни за врше-
ње, меѓу другото, и на урбанистичко (урбано и рурал-
но) планирање, издавање на одобрение за градење на 
објекти од локално значење утврдени со закон, уреду-
вање на просторот и уредувањето на градежното земји-
ште.  

Според член 36 став 1 точка 6 од Законот за локал-
ната самоуправа во надлежност на советот на општина-
та, меѓу другото, е и усвојување програми за работа и 
финансиски планови за финансирање на јавните служ-
би, кои ги основала општината.  

Советот на општина Ресен донел Програма за одр-
жување на уредено градежно земјиште број 07-2641/6 
од 28 декември 2007 година, во чија Глава IV се содр-
жани одредби за финансирање на програмата во која се 
предвидува утврдување на надоместок за користење на 
уредено градежно земјиште, кој надоместок се утврду-
ва по метар должина, а износот ќе се определи со по-
себна одлука.  

Законот за градежното земјиште кој престана да ва-
жи со донесување на Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2001) содржеше посебни права кои се однесуваа на 

уредувањето на употребата на градежното земјиште. 
Имено, во делот од овој закон кој се однесува на упо-
требата на градежното земјиште, односно во членот 44 
беше утврдено дека собранието односно советот на оп-
штината може да утврди надоместок за употребата и 
уредување на градежно земјиште според обемот и сте-
пенот на опременоста со комунални објекти и инстала-
ции. Со одлука се утврдува висината, роковите на пла-
ќање и начинот на пресметувањето на надоместокот. 
Надоместокот го плаќа непосредниот корисник на зем-
јиштето, а како непосреден корисник се смета носите-
лот на правото на користење на недвижноста и нивни-
от сопственик. Оттука, произлегува дека надоместокот 
за употреба и уредување на градежното земјиште беше 
утврден со Законот за градежно земјиште кој престана 
да важи со новиот закон. 

Законот за градежното земјиште од 2001 година 
концепциски е поставен на сосема поинаква основа од 
претходниот закон. Имено, за разлика од поранешниот 
закон според кој градежното земјиште единствено бе-
ше на Република Македонија, градежното земјиште 
може да биде во сопственост на Република Македонија 
и на домашни физички и правни лица под услови пред-
видени во овој закон. Носителот на правото на сопстве-
ност на градежното земјиште може земјиштето да го 
оттуѓи и даде под долготраен и краткотраен закуп. 

Врз основа на изнесеното произлегува дека според 
Законот за градежно земјиште од 2001 година, градеж-
ното земјиште може да биде во сопственост или пак за 
него да се плаќа закуп. Овој закон не случајно содржи 
одредби за уредувањето на градежното земјиште, но не 
содржи одредби за употребата на градежното земји-
ште. 

Законот за градежното земјиште од 2001 година 
согласно член 56 од Законот за градежното земјиште 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/2008 од 8 јули 2008 година) престана да важи со 
денот на влегувањето во сила на овој закон (осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“). 

Со новиот Закон за градежното земјиште од 2008 
година се уредуваат правата и обврските во поглед на 
градежното земјиште и уредувањето на тоа земјиште – 
член 1 од Законот. 

Според членот 2 од овој закон, градежното земји-
ште е добро од општ интерес за Републиката и ужива 
посебна заштита, на начин и услови утврдени со овој 
закон. 

Според ставот 2 од истиот член од Законот, уреду-
вањето на градежното земјиште е дејност од јавен ин-
терес.  

Во главата III од овој закон, со наслов „Уредување 
на градежно земјиште“ е содржан член 45 во кој децид-
но се наведува дека под уредување на градежно земји-
ште во смисла на овој закон е изградба на објекти на 
инфраструктурата, заради обезбедување на непречен 
пристап до градежната парцела на јавен пат, поставува-
ње на водоводна, канализациона (фекална и атмосфер-
ска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклу-
чоци до градежната парцела. 

Според член 46 од Законот уредувањето на градеж-
ното земјиште од членот 45 на овој закон го вршат оп-
штините врз основа на Програма за уредување што ја 
донесува советот на општината. 
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Работите од ставот 1 на овој член, општините го вр-
шат преку јавно претпријатие, трговско друштво или 
друго правно лице кое има овластување за вршење на 
комунална или јавна услуга согласно закон. Работите 
за уредување на градежно земјиште општините можат 
да ги вршат и во облик на учество на приватен партнер 
кој го определува општината во договор со приватен 
партнер, почитувајќи ги принципите на транспарент-
ност, јавност и еднаквост на учесниците. 

За подрачјето на градот Скопје уредувањето на гра-
дежното земјиште го вршат општините од подрачјето 
на градот Скопје во делот на опремување на градежно-
то земјиште со објекти од секундарната инфраструкту-
ра, а градот Скопје во делот на опремување со објекти 
на основната инфраструктура, врз основа на Програма 
што ја донесуваат советите на општините во градот 
Скопје, односно Советот на градот Скопје.  

Програмата за уредување на градежното земјиште 
особено содржи податоци за: 

- просторот кој е предмет на уредување; 
- обемот на работите за подготвување и расчистува-

ње на градежното земјиште; 
- обемот и степенот на опремување на градежното 

земјиште со објекти на основната и секундарната ин-
фраструктура; 

- изворите за финансирање на програмата; 
- пресметување на трошоците за уредувањето на 

градежното земјиште; 
- висината на надоместокот за уредувањето на гра-

дежното земјиште и неговата распределба; 
- начин на распределба на средствата за финансира-

ње за изградба и одржување на инфраструктурата; 
- динамика на извршување на програмата и 
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес за 

Република Македонија и оцена за нивното влијание врз 
животната средина и природата, согласно со закон, 
што ги финансира Република Македонија, односно ин-
веститорот на кого земјиштето му го отуѓила Републи-
ка Македонија. 

Кога заради уредување на градежното земјиште е 
потребно да се постави инфраструктурен објект на туѓо 
земјиште или друга недвижност, општината односно 
градот Скопје со решение воспоставува односи на при-
силна комунална службеност заради поставување на 
објект. Решението има сила на извршна исправа, а жал-
бата не го одлага извршувањето. Жалбата се поднесува 
до органот на државната управа надлежен за вршење 
на имотно-правните работи. 

Кога уредувањето на земјиштето се врши преку 
учество на приватен партнер истиот има право на вра-
ќање на вложеното на начин кој ќе го договори со оп-
штината, а особено преку уплатите на новите корисни-
ци на веќе поставените објекти. Во овој случај опрема-
та, објектите и инсталациите се во сопственост на при-
ватниот партнер и со истите управува се додека не го 
намири своето побарување. Приватниот партнер упра-
вува со инфраструктурата на начин согласно со функ-
цијата и намената и согласно програмите на јавните 
претпријатија и друштва кои вршат јавна и комунална 
услуга. Во јавната книга за запишување на правата на 
недвижности се запишува дека право на сопственост на 
инсталациите има приватниот партнер. 

Според член 47 од истиот закон за уредено градеж-
ното земјиште инвеститорот плаќа надоместок. Виси-
ната на надоместокот од ставот 1 на овој член зависи 
од степенот на уреденост на градежното земјиште, со 
објекти на комуналната инфраструктура, која ја утвр-
дуваат советите на општините, советите на општините 
од подрачјето на градот Скопје и Советот на градот 
Скопје. 

За надоместокот на уредување на градежното зем-
јиште како и за начинот на плаќање на надоместокот, 
инвеститорот со надлежен орган на општините, општи-
ните од подрачјето на градот Скопје односно градот 
Скопје склучуваат договор, во кој се регулираат права-
та и обврските на договорните страни со утврдени ро-
кови за извршување на истите. 

Договорот од ставот 3 на овој член се склучува во 
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето 
од страна на инвеститорот. 

Средствата од надоместокот од ставот 1 на овој 
член се приход на општините, општините од подрачје-
то на градот Скопје и градот Скопје и се користат само 
за реализирање на програма за уредување на градежно 
земјиште.  

Согласно членот 49 од истиот закон, одржувањето 
на објектите на инфраструктурата на уреденото гра-
дежно земјиште, го вршат субјекти кои стопанисуваат 
со објектите на инфраструктурата. 

Од анализата на наведената законска регулатива 
јасно произлегува обврската на субјектите кои стопа-
нисуваат со објектите на инфраструктурата да вршат 
одржување на објектите на инфраструктурата, а не и 
обврска да на општините и плаќаат надоместок за одр-
жување на уреденото градежно земјиште, како што 
предвидува оспорената одлука. Имено, од овластува-
њето дадено во член 45 од Законот за градежно земји-
ште, каде е дефинирано уредувањето на градежното 
земјиште, произлегува обврската на субјектите кои 
стопанисуваат со објектите на инфраструктурата да 
плаќаат паричен надоместок на општината за уредува-
ње на градежно земјиште (комуналии), но не и обврска 
за плаќање надоместок за одржување, бидејќи субјек-
тите кои стопанисуваат со објектите на инфраструкту-
рата имаат обврска (член 49) сами да вршат одржување 
на објектите на инфраструктурата на веќе уреденото 
градежно земјиште. 

Тргнувајќи од фактот дека надоместокот за одржу-
вање на уреденото градежно земјиште, не е утврден со 
закон, Судот оцени дека оспорената одлука не е во сог-
ласност со Законот за градежно земјиште и Законот за 
локалната самоуправа. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Ве-
ра Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.147/2008                         Претседател  

20 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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361. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 14 јануари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 14 став 3 точка 3 и член 18 

став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр.177/2008 од 5 ноември 2008 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ните членови со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 14 став 3 точка 3 од Законот за трговските 
друштва трговецот поединец кон пријавата за упис 
приложува покрај другото и: „изјава од физичкото ли-
це дека уредно ги платил даночните обврски и придо-
несите за пензиско, инвалидско и здравствено осигуру-
вање, односно дека во согласност со член 29 од овој за-
кон не постои пречка да стекне својство на трговец по-
единец“. 

Според оспорениот член 18 став 2 точка 3 од Зако-
нот е предвидено дека: кон пријавата за бришење на 
уписот во Трговскиот регистар трговецот поединец по-
крај другото приложува „доказ дека трговецот-поеди-
нец уредно ги платил даночните обврски и придонеси-
те за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување 
и придонесот за вработување“. 

5. Според членот 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбедност за време на при-
времена невработеност (став 1). Секому, под еднакви 
услови, му е достапно секое работно место (став 2).  

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон.  

Со изнесените уставни одредби Уставот го гаранти-
ра правото на работа, слободниот избор на вработува-
ње и го промовира принципот за достапност секому, 
под еднакви услови на секое работно место. Исто така, 
граѓаните се должни да плаќааат данок, при што, начи-
нот на плаќање се уредува со закон. 

Според Законот за трговските друштва, трговец по-
единец е физичко лице кое во вид на занимање, врши 
некоја од трговските дејности определени со овој закон 
(член 12 став 1). 

Својството на трговец - поединец се стекнува со 
упис во Трговскиот регистар што се води во Централ-
ниот регистар на Република Македонија, при што во 
Трговскиот регистар се запишува и престанувањето на 
трговец - поединец (чл. 12 и 18 став 1). 

Во пријавата за упис се наведуваат: името и прези-
мето, единствениот матичен број на граѓанинот и ме-
стото на живеење, фирма под која ќе се врши дејноста 
и предметот на работење.  

Кон пријавата за упис се приложуваат: 1. заверен 
потпис на трговецот поединец кај нотар, 2. изјава од 
физичкото лице дека не му е изречена забрана да врши 
некоја од дејностите определени со овој закон и изјава 
од физичкото лице дека уредно ги платил даночните 
обврски и придонесите за пензиско, инвалидско и 
здравствено осигурување односно дека во согласност 
со членот 29 од овој закон, не постои пречка да стекне 
својство на трговец-поединец.  

Согласно член 18 од Законот, во случај на преста-
нување на работењето на трговецот-поединец кон при-
јавата за бришење на уписот во Трговскиот регистар се 
приложува: 1. изјава за престанувањето на трговецот-
поединец, 2. доказ дека сметката на трговецот поеди-
нец е затворена и 3. доказ дека трговецот поединец 
уредно ги платил даночните обврски и придонесите за 
пензиско, инвалидско, здравствено осигурување и при-
донесите за вработување.  

Имајќи ја предвид одредбата од член 33 од Уставот 
произлегува дека секој има уставна обврска да ги на-
мирува јавните давачки и дека во рамките на начинот 
на плаќање на јавните давачки постојат законски меха-
низми за нивно исполнување.  

Според Судот, а поаѓајќи од наведените уставни 
одредби, содржината на оспорените членови, како и 
наводите од иницијативата, пропишувањето на условот 
кон барањето односно кон пријавата за упис, односно 
бришење од Трговскиот регистар што се води во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, да се да-
де изјава односно доказ дека трговецот поединец уред-
но ги платил даночните обврски и придонесите од пен-
зиското, инвалидското, здравственото и придонесот за 
вработување излегува надвор од соодветните законски 
механизми. Тоа доведува до состојба исполнувањето 
на обврската на лицето од одреден статус да влијае на 
остварувањето на право од друг статус што е уставно 
недопуштено, а секако тоа води кон стеснување на обе-
мот на правото на работа и достапноста на секое работ-
но место секому под еднакви услови.  

Со оглед на изнесеното Судот оцени дека оспоре-
ните законски одредби не се во согласност со наведе-
ните уставни одредби. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.177/2008                         Претседател  

14 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
     Скопје                            Македонија, 

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

362. 
Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата на Советот одржана на 
2.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ 
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Судскиот совет на Република 

Македонија е избран  
Васил Грчев, член на Судскиот совет на Република 

Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
          Бр. 07-227/1                              Судски совет 
2 февруари 2009 година         на Република Македонија, 
              Скопје                             Заменик претседател, 
                                                          Ментор Ќоку, с.р. 

__________ 
363. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет 
на Република Македонија, на седницата на Советот 
одржана на 2.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменик претседател на Судскиот совет на Ре-

публика Македонија е избран Ментор Ќоку, член на 
Судскиот совет на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 07-228/1                                  Судски совет 

2 февруари 2009 година          на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                     Васил Грчев, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

364. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенција-
та за електронски комуникации на состанокот одржан 
на ден 22.01.2009 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за преносливост на броеви 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2006, 57/2007, 145/2007 и 87/2008) во член 4 во 
став (3) и во став (4) зборовите: „без измена на приро-
дата на услугата” се бришат. 

По став (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) Операторите треба да ги развиваат и унапреду-

ваат своите комуникациски мрежи и средства согласно 
со зголемувањето на бројот на пренесени броеви со цел 
во секој момент да бидат во можност да ги исполнат 
обврските од член 84 став (3) и (4) на Законот за еле-
ктронските комуникации.” 

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8). 
 

Член 2 
Во член 5 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„Операторите ги рутираат сите повици (национални 

и меѓународни) до пренесени броеви во други мрежи 
без разлика на тоа дали постои договор за интерконек-
ција за такви повици, притоа користејќи било кои од 
расположивите воспоставени директни или индирект-
ни интерконекциски линкови.” 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
 

Член 3 
Во член 6 став (1) се брише. 
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставо-

ви (1), (2), (3), (4), (5) и (6). 
Став (3) се менува и гласи: 
„Претплатникот има право да иницира пренесување 

или повторно пренесување на претплатнички број во 
мрежата на друг оператор, во временски период не по-
краток од 30 дена од денот на започнувањето на услу-
гата од операторот.” 

Став (4) се менува и гласи: 
„По пренесување на бројот, претплатникот треба да 

ги подмири сите обврски за раскинување на претплат-
ничкиот договор кај операторот - давател или доколку 
има услуги од друг оператор поврзани со истиот претп-
латнички број да ги подмири сите обврски за раскину-
вање на претплатничкиот договор кај операторот кој 
му нуди услуги на претплатникот преку големопродаж-
ната услига од операторот давател.” 

Во став (5) точка (в) се менува и гласи: 
„поднесеното барање не е потполнето согласно об-

разецот на барањето од член 7 став (3) на овој правил-
ник;” 

Точка (ѓ) се менува и гласи: 
„претплатникот има неплатени сметки, заклучно со 

последната доставена сметка.” 
  

Член 4 
Во член 7 став (3) пред зборот „Барањето” се дода-

ваат зборовите: „Образецот на”. 
 

Член 5 
Во член 8  во став (1) се додава нова реченица која  

гласи: 
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„Операторот примател ќе му го достави барањето 
за склучување на претплатнички договор со пренесува-
ње на број, во оригинал на операторот давател во рок 
од 5 (пет) работни дена од денот на приемот на барање-
то.” 

Во став (2) зборовите: „став (6)” се заменуваат со 
зборовите: „став (5)”, а зборовите: „3 (три)” се замену-
ваат со зборовите: „1 (еден)”. 

Во став (4) зборовите: „став (6)” се заменуваат со 
зборовите: „став (5)”. 

Во став (7) зборовите: „7 (седум)” се заменуваат со 
зборовите: „2 (два)”. 

Став (9) се менува и гласи: 
„Доколку претплатникот не го плати еднократниот 

надоместок за пренесување на број како и надоместо-
кот за сообраќај реализиран во периодот до фактичкото 
пренесување на бројот кај друг оператор или други 
евидентирани долгови, операторот давател има право 
во рок од 3 (три) месеци од датумот на фактичкото 
пренесување на бројот да побара од операторот прима-
тел да го прекине обезбедувањето на услуги на претп-
латникот со пренесен број од неговата мрежа се додека 
не се подмират обврските. Во барањето за престанок на 
обезбедување услуги, операторот давател конкретно ги 
наведува причините за барањето. Операторот примател 
во рок од 1 (еден) работен ден од приемот на барањето 
го известува претплатникот дека доклку во рок од 5 
(пет) работни дена од известувањето не изврши подми-
рување на долгот ќе му го прекине обезбедувањето на 
услугите.Доколку претплатникот во утврдениот рок ја 
изврши уплатата, операторот давател ќе го извести 
операторот примател дека го повлекува барањето за 
исклучување на претплатникот. Доколку претплатни-
кот во утврдениот рок не ја изврши уплатата, операто-
рот примател ќе го исклучи претплатникот од неговата 
мрежа и ќе ја извести Агенцијата да го суспендира бро-
јот од ЦБП. По подмирување на обврските кои биле 
причина за суспендирањето, операторот примател во 
рок од еден работен ден ја известува Агенцијата, а 
Агенцијата во рок од еден работен ден ја прекинува 
суспензијата за претплатничкиот број.” 

 
Член 6 

Во член 9 зборовите „кој може да биде различен од 
рокот наведен во став (5) од член 8 од овој Правилник” 
се заменуваат со зборовите: „кој неможе да биде по-
долг од 7 (седум) работни дена од денот на трансакци-
јата за запис на податоци во ЦБП.” 

 
Член 7 

Во член 11 став (1) се менува и гласи: 
„Операторот може за пренесување на броевите на 

друг оператор, да им наплатува на претплатниците или 
на оператори, доклку се постигне меѓусебен договор, 
еднократна сума за покривање на трошоците за пренос 
на бројот. Доколку еднократната сума за покривање на 
трошоците за пренос на бројот, операторот ја наплату-
ва од друг оператор, истата мора да биде предвидена 
во цените за интерконекција и да биде базирана на тро-
шоци. Доколку еднократната сума за покривање на 
трошоците за пренос на бројот, операторот ја наплату-
ва од претплатниците, Агенцијата, може на операторот 
да му наметне обврска за регулирање на малопродажна 

цена за преносливост на број согласно член 49 од Зако-
нот за електронските комуникации, кога ќе оцени дека 
висината на еднократната сума е толку висока што мо-
же да послужи како обесхрабрување за користење на 
услугата.” 

По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„Доколку еднократната сума за покривање на тро-

шоците за пренос на бројот, операторот давател ја нап-
латува од претплатниците, тогаш на post-paid претплат-
ник еднократната сума му ја фактурира со сметката из-
дадена по реализација на пренесувањето, а на pre-paid 
претплатник му ја фактурира од вредносниот ваучер 
при одобрување на пренесувањето. Ако пренесувањето 
на број на  pre-paid претплатник не се реализира од би-
ло која причина, средствата во висина на еднократната 
сума ќе бидат вратени на вредносниот ваучер на претп-
латникот.” 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
По став (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„Доколку операторот во чија мрежа е започнат по-

викот кон пренесениот број нема склучено договор за 
интерконекција со операторот кај кого се наоѓа повика-
ниот пренесен број, операторот таквите повици нема да 
ги наплатува по повисока цена од цената која тој опе-
ратор ја наплатува за повиците кон сите останати брое-
ви кои не се пренесени кај тој оператор.” 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

По влегувањето во сила правилникот ќе биде обја-
вен на веб страната на Агенцијата. 

 
    Бр.11-3/5        Агенција за електронски комуникации 

22 јануари 2009 година              Комисија  
          Скопје                             Претседател, 

              Софче Јовановска, с.р. 
_____________ 

 
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

365. 
Врз основа на член 205, 206 и 218 од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/05, 62/05, 106/08 и 161/08) и член 122 од 
Колективниот договор за здравствената дејност на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006 и 156/07) Министерството за 
здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија, на 4.02.2009 година, склучија 

 
К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/06 и 156/07) во членот 56, став 
2 зборот „нето" се брише. 
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Ставот 3 се менува и гласи:  
„Обврзник за плаќање на придонесите од задолжи-

телно социјално осигурување е работникот, а обврзник 
за пресметка и уплата на придонесите од задолжително 
социјално осигурување и персонален данок е работода-
вачот за своите работници. 

 
Член 2 

Членот 57 се менува и гласи: 
„Работодавачот е должен да води евиднеција на 

платите. 
Работодавачот е должен да му достави заверена 

писмена пресметка за пресметаните и уплатени придо-
неси на работникот, најдоцна 15 дена од денот на исп-
латата на плата, или дел од плата, надоместок на плата, 
односно друг паричен надоместок, како и збирен годи-
шен извештај по истекот на годината најдоцна до 15 
февруари наредната  година. 

Работникот е должен да ја извести Управата за јав-
ни приходи доколку работодавачот постапи спротивно 
на ставот 1 од овој член. 

 
Член 3 

Во членот 61 ставот 3 се брише. 
Ставот 4 кој станува став 3, се менува и гласи: 
„Поединечните работи, односно занимања се класи-

фицираат по групи на сложеност и тоа: 
 
Занимања од I група на сложеност 1,088-1,112  
 

- чистач во административни простории 1,088 
- чистач во кујна  1,088 
- чувар на животни 1,088 
- општ работник 1,088 
- садомијач 1,102 
- перач, пеглач на веш 1,102 
- чистач во здравствени простории 1,112 
- чистач во РТГ простории  1,112 

 
Занимања од II група на сложеност 1,136-1,268 
 

- портир  1,136 
- вратар  1,136 
- курир             1,156 
- домаќин     1,156 
- сервирка     1,165 
- работник во кујна-садомијач 1,165 
- пеглар, сушар, перач на веш    1,165 
- телефонист во работна единица   1,175 
- садомијач во лабораторија, трансфузиологи-
ја инфузија и нуклеарна медицина  

 
1,175 

- чувар-пожарникар  1,190 
- гипсер, разнесувач на материјал          1,204 
- физички работници           1,234 
- физички работник-асанатор 1,243 
- телефонист во здравствена установа  1,243 
- болничар (помошник обдуцент, препаратор, 
одржувач на хигиена, транспортер во опера-
циона сала, интензивна нега)            

 
 
1,268 

- болничар неговател (детска негователка во 
стационар, млечна кујна, детска гледачка, 
болничар во операциона сала) 

 
 
1,268 

Занимања од III група на сложеност 1,321-1,477 
 

- КВ - работници (со стручен испит) 1,321 
- КВ - работници 1,375 
- КВ - телефонист 1,375 
- работници со ССП     1,399 
- противпожарен техничар    1,399 
- дактилограф      1,399 
- стенодактилограф    1,399 
- сервирка      1,399 
- продавач      1,399 
- возач      1,423 
- котлар      1,423 
- електричар     1,423 
- техничар (ТТ, ТВ и др.)     1,452 
- болничар со ССП    1,477 
- детска негователка со ССП  1,477 

 
Занимања од IV група на сложеност 1,555-1,662 
 

- ВКВ работници (возач, котлар, автомехани-
чар, на парен котел, водоинсталатер, електри-
чар, монтер, бербер, готвач, машино бравар, 
ѕидар и др.) 

 
 
 1,
555 

- обезбедувач со лиценца за обезбедување  1,555 
- технички секретар    1,555 
- секретар-архивар  1,555 
- секретар за настава    1,608 
- стенодактилограф I а класа 1,608 
- статистичар-евидентичар 1,608 
- архивар-дактилограф 1,608 
- архивар-магационер 1,608 
- референт-администратор 1,608 
- оперативен службеник    1,608 
- референт за прием и испис   1,608 
- референт за студентски прашања   1,618 
- информатор     1,618 
- библиотекар     1,632 
- преведувач-коресподент 1,632 
- касиер      1,632 
- економ-домаќин 1,632 
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП и 
др.)    

 
1,632 

- возач во брза помош    1,662 
 
Занимања од V група на сложеност 
Подгрупа V/1      1,686-1,735 
 

- општа медицинска сестра (приемно и карто-
тека)    

 
1,686 

- референт за ОНО и ОСЗ    1,686 
- благајник     1,710 
- инкасатор     1,710 
- пресметувач на плати     1,710 
- фактурист       1,710 
- материјално-финансов книговодител 1,725 
- ликвидатор      1,725 
- референт за работни односи   1,725 
- оператор на терминал    1,735 
- контер      1,735 
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Подгрупа V/2      1,827 - 1,900 
 

- здравствен статистичар 1,827 
- медицинска сестра-болничар 1,827 
- негователски техничар за нега на болен      1,827 
- мед. сестра акушерка-техничар, стоматоло-
шка сестра 1,851 
- лаборант, лаборантски техничар, фармацеут-
ски техничар, хемиски  техничар, санитарен  
техничар, физиотерапевт, лаборант, препара-
тор, лаборант по нуклеарна медицина, цито-
генски техничар, перфузионист, забен техни-
чар, радиолошки техничар, фотолаборант, де-
зинсектор, програмер на компјутер, забари -
дентисти 1,851 
- патронажна медицинска сестра       1,876 
- медицинска сестра во итна медицинска по-
мош       

 
1,876 

- медицинска сестра во домашна посета    1,876 
- медицинска сестра во одделенија во психија-
триска болница  1,876 
- медицинска сестра-инструментарка, инстру-
ментарка-акушерка, медицинска сестра-ане-
стетичар, физиотерапевт во реанимација, ме-
дицинска сестра во интензивна нега, акушер-
ка во родилна сала, медицинска сестра на ди-
јализа, медицинска сестра физиотерапевт, 
трансфузист 

 
 
 
 
 
 

1,900 
 
Занимања од VI група на сложеност 
Подгрупа VI/1      1,924-2,051 
 

- виш референт    1,924 
- економист, правник (со степен)  1,973 
- инжењер (со степен)   1,973 
- виш социјален работник   1,973 
- виш програмер    1,997 
- виш санитарен техничар, виш забен техни-
чар, виш физиотерапеут, виша медицинска се-
стра, акушерка, виши лаборант, трансфузио-
нист, виш фармацевт, виш цитогенски техни-
чар, виш РТГ техничар, виш фармацевтски 
техничар, дефектолог-диететичар, нутрицист, 
виш работен терапевт, воспитувач, педагог, 
наставник, виш здравствен соработник, инже-
њер по медицинска радиологија 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,051 

 
Подгрупа VI/2  2,129 
 

- виш здравствен работник специјалист во пси-
хијатрија, нуклеарна медицина, забна здрав-
ствена превентива, медицина на трудот, интен-
зивно лекување, патронажна, диететика, кому-
нална хигиена, итна медицинска помош, визил 
техничар, трансфузионист, анестетичар и др. 

  
 
 
 
 
2,129 

 
Занимања во VII група на сложеност 
Подгрупа VII/1-а       2,518-2,620 
 

- технички уредник на списание  2,518 
- дипломиран социјален работник   2,542 
- здравствени работници со високо образова-
ние    

 
2,542 

- дипломиран економист, дипломиран правник,  
дипломиран педагог, дипломиран дефектолог, 
дипломиран психолог, дипломиран логопед, 
дипломиран биoлог, дипломиран физичар, дип-
ломиран сурдолог, дипломиран соматопед  

 
 
 
 

2,542 
 стручен соработник- референт (економист, 
правник, библиотекар, педагог, дефектолог, 
психолог, логопед, биолог, физичар, сурдо-
лог, соматопед) 2,571 
- дипломиран инжењер    2,596 
- дипломиран хемичар и биохемичар  2,596 
- самостоен стручен соработник (економист, 
правник, библиотекар, педагог, дефектолог, 
психолог, логопед, биолог, физичар, сурдо-
лог, соматопед)    

 
 
 

2,620 
 
Подгрупа VII/1-б    2,649-2,727 
 

- доктор на медицина, доктор на стоматологи-
ја и   дипломиран фармацевт   

 
2,649 

- доктор на медицина и стоматологија на спе-
цијализација, фармацевт, фармацевт  на спе-
цијализација      

 
 
2,649 

- дипломиран фармацевт-примариус 2,717 
- доктор на медицина и на стоматологија, при-
мариус    

 
2,717 

- помлад асистент         2,727 
 
Подгрупа VII/2-а    2,800-2,849 
 

- самостоен стручен соработник (дипломиран 
правник со правосуден испит кој врши работ-
ни задачи предвидени со правосуден испи) и 
дипл.економист овластен ревизор 

 
 
 

2,800 
- магистер (економист, правник, биолог, фи-
зичар, педагог, психолог, логопед, сурдолог, 
соматопед) 2,800 
- магистер по јавно здравство 2,800 
- здравствени соработници со специјализација, 2,849 

 
Подгрупа VII/2-б     3,077-3,360 
 

- дипломиран фармацевт, доктор на медицина 
и стоматологија-магистер 

 
3,077 

- дипломиран фармацевт, доктор на медицина 
и стоматологија-специјалист 

 
3,141 

- асистент   3,262 
- доктор на медицина, стоматологија и дипл. 
фармацевт 

 

- субспецијалист    3,311 
- доктор на медицина и стоматологија и 
дипл.фармацевт специјалис-примариус 

 
3,360 

 
Занимања од VIII група на сложеност 
Подгрупа VIII-а      3,603-3,627 
 

- доктор на науки    3,603 
- доктор на науки-асистент  3,627 

 
Подгрупа VIII-б  4,016-4,552 
 

- научен соработник 4,016 
- доцент 4,114 
- виш научен соработник 4,260 
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- вонреден професор 4,357 
- научен советник 4,503 
- редовен професор 4,552.“ 

 
Член 4 

Член 73-а ставот 1, се менува и гласи: 
„На директорите во јавните здравствени установи  

им се утврдува плата во вкупен коефициент 
- за здравствени станици  и здравствени домо-
ви до 150 вработени 

 
5,067 

- за здравствени домови над 150 вработени и 
заводи за здравствена заштита 5,476 
- за Републички завод за здравствена заштита, 
општи болници, специјални болници, заводи 
и институти 5,841 
- за клинички болници, клиники и универзи-
тетски клиники 6,099 
- Универзитетски клинички центар 6,371.“
 

Член 5 
 Член 74 се менува и гласи:  
„На раководните работници и другите одговорни 

работници основната плата им се зголемува со додаток 
на плата по основ на раководење и одговорност: 
- декан 0,88 
- продекан 0,83 
- раководител на работна единица 0,46 
- раководител на оддел 0,41 
- раководител на одделение 0,37 
- раководител на аптека 0,34 
- раководител на галенска лабораторија 0,34 
- раководител на поликлиника 0,32 
- раководител на центар 0,29 
- раководител на лабораторија 0,27 
- раководител на кабинет 0,27 
- раководител на отсек 0,27 
- раководител на операциона сала 0,27 
- раководител на дневна болница 0,24 
- раководител на диспанзер 0,24 
- раководител на единица 0,22 
- главна медицинска сестра 0,17 
- главен медицински лаборант 0,17 
- одговорна мед.сестра (одделенска и сл.) 0,12 
- одговорен медицински лаборант 0,12 

 
Администрација: 

- финансов раководител на здравствена уста-
нова 

 
0,49 

- секретар на здравствена установа 0,39 
- раководител на правни, кадровски и општи 
работи на здравствена установа 0,34 
-раководител за економски работи 0,34 
- шеф на сметководство 0,24 
- одговорен на служба 0,24 
- одговорен на сектор 0,20 
- одговорен на одделение 0,15 
- одговорен на отсек 0,10 

   
Додатокот на плата по основ на раководење и одго-

ворност може да се зголеми само по еден основ. 
 

Член 6 
Во членот 77 став 3 алинеата 1 се брише. 
Ставот 4 се брише. 

Во ставот 5 кој станува став 4, алинеата 3 се брише. 
Во ставот 6 кој станува став 5, зборовите: "регресот 

за исхрана" се бришат. 
Ставот 7 станува став 6. 
 

Член 7 
Овој Колективен договор се смета за склучен отка-

ко ќе го потпишат овластените претставници на Мини-
стерството за здравство и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ката Македонија. 

Колективниот договор ќе се регистрира кај органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на трудот. 

Овој Колективен договор ќе биде објавен во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ по извршената 
регистрација во органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на трудот. 

 
Член 8 

Овој Колективен договор влегува во сила наредни-
от ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува со испла-
тата на платата за месец јануари 2009 година. 

 
         Бр. 0101-5/1          Бр. 07-895/1 
4 февруари 2009 година 4 февруари 2009 година 
              Скопје            Скопје 
Самостоен синдикат за здрав-

ство, фармација и  
социјална заштита на  
Република Македонија 

Министерство за здрав-
ство на Република  

Македонија 

         Претседател,          Министер, 
д-р Симон Силјаноски, с.р. д-р Бујар Османи, с.р. 
  

______________ 
366. 

Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-
носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005 и 106/2008) и согласно член 5 од Општиот ко-
лективен договор за јавниот сектор на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/2008), Министерството за образование и наука 
на Република Македонија и Самостојниот синдикат за 
образование, наука и култура на Република Македони-
ја на 30 јануари 2009 година, го склучија следниот  

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за основното образова-

ние во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 65/95, 41/05, 36/06 и 51/06) 
членот 30 се менува и гласи: 

 
„Член 30 

Најниската плата за одделени степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот, се утврдува така што износот на најниската плата 
за најнизок степен на сложеност се множи со соодвет-
ниот коефициент за степен на сложеност и тоа: 
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I. ГРУПА 
Едноставна и рутинска работа за обавување на ра-

ботните задачи: 
-општ работник 
Коефициент на сложеност 1,00. 
 
II. ГРУПА 
Помалку сложени работи и задачи, односно работа 

со едноставни средства за работа: 
-хигиеничар, 
-чувар, 
-перачка во училишта за деца со посебни образовни 

потреби и ученичките домови во состав на основните 
училишта, 

-сервирка-садомијач во училишта за деца со посеб-
ни образовни потреби и ученичките домови во состав 
на основните училишта. 

Коефициент на сложеност 1,224. 
 
III. ГРУПА 
Средно сложени работи и задачи , за кои се потреб-

ни потесни познавања за работата: 
-ложач, 
-ракувач на парни котли, 
Коефициент на сложеност 1,607. 
  
IV. ГРУПА 
Посложени работи кои бараат поголем степен на 

самостојност во извршување на работите: 
 
1. Подгрупа 
-економ домаќин, 
-готвач, 
-хаус- мајстор. 
Коефициент на сложеност 1,742. 
 
2. Подгрупа 
-благајник-администратор, 
-негувател во основни училишта за деца со посебни 

образовни потреби. 
Коефициент на сложеност 1,877. 
 
V. ГРУПА 
Многу сложени работи кои бараат креативност во 

нивното извршување: 
-секретар-администратор. 
Коефициент на сложеност 2,147. 
 
VI. ГРУПА 
Високо сложени работи сврзани поврзани со извед-

дување на настава и стручни работи што бараат допол-
нително познавање на подрачјето на кое работат со са-
мостојност и креативност во нивното извршување: 

 
1. Подгрупа 
-наставник-почетник со ВСС, 
-воспитувач-почетник со ВСС, 
-стручен соработник-почетник, 
-наставник со ВШС, 
-воспитувач со ВШС 
-секретар, 
-библиотекар. 
Коефициент на сложеност 2,349. 

2. Подгрупа 
-наставник, 
-воспитувач. 
Коефициент на сложеност 2,551. 
 
3. Подгрупа 
-стручен соработник. 
Коефициент на сложеност 2,618. 
 
4. Подгрупа 
-наставник-ментор, 
-воспитувач-ментор. 
Коефициент на сложеност 2,686.“ 
 

Член 2 
Во членот 32 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат 

со броевите „0,101“ и „0,202“. 
 

Член 3 
Членот 33 се менува и гласи: 

 
„Член 33 

Коефициентот на наставникот од соодветната група 
и подгрупа се зголемува ако работи во потечки услови 
за работа и тоа: 

а) Работа во паралелки и групи со деца со посебни 
потреби........................................................................0,135 

б) Работа во паралелки и групи со деца со посебни 
потреби: 

-од две одделенија................................................0,101 
-од три одделенија................................................0,121 
-од четири одделенија..........................................0,135 
в) Работа во комбинирани паралелки  во редовното 

основно образование: 
-две одделенија.....................................................0,067 
-три одделенија.....................................................0,101 
-четири одделенија...............................................0,135 
г) Работа во ридско-планински подрачја по пара-

лелки: 
I.категорија–одделенка и предметна настава....0,337 
II.категорија–одделенка и предметна настава...0,202 
III.категорија–одделенка и предметна настава.... 0,067“ 
 

Член 4 
Во членот 34 бројот „0,20“ се заменува со бројот 

„0,135“. 
 

Член 5 
Овој колективен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а се применува од 1 јануари 
2009 година. 

 
Самостоен синдикат за 
образование, наука и 
култура на Република    

Македонија 

Министерство за 
образование и наука на 
Република Македонија, 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Перо Стојановски, с.р. 
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367. 
Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005 и 106/2008) и согласно член 5 од Општиот ко-
лективен договор за јавниот сектор на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/2008),  Министерството за образование и наука 
на Република Македонија и Самостојниот синдикат за 
образование, наука и култура на Република Македони-
ја на 30 јануари 2009 година, го склучија следниот  

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за средното образование 

во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 65/95 и 41/05) членот 30 се мену-
ва и гласи: 

 
„Член 30 

Најниската плата за одделени степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот, се утврдува така што износот на најниската плата 
за најнизок степен на сложеност се множи со соодвет-
ниот коефициент за степен на сложеност и тоа: 

 
I. ГРУПА 
Едноставна и рутинска работа за обавување на ра-

ботните задачи: 
-општ работник 
Коефициент на сложеност 1,00 
 
II. ГРУПА 
Помалку сложени работи и задачи, односно работа 

со едноставни средства за работа: 
-хигиеничар, 
-чувар, 
-перачка во училишта за деца со посебни образовни 

потреби и ученичките домови во состав на средните 
училишта, 

-сервирка-садомијач во училишта за деца со посеб-
ни образовни потреби и ученичките домови во состав 
на средните училишта. 

Коефициент на сложеност 1,182. 
 
III. ГРУПА 
Средно сложени работи и задачи, за кои се потреб-

ни потесни познавања за работата: 
-ложач, 
-ракувач на парни котли, 
Коефициент на сложеност 1,616. 
  
IV. ГРУПА 
Посложени работи кои бараат поголем степен на 

самостојност во извршување на работите: 
 
1. Подгрупа 
-економ домаќин, 
-готвач, 
-хаус- мајстор. 
Коефициент на сложеност 1,753. 

2. Подгрупа 
-благајник-администратор, 
-негувател во ученички дом. 
Коефициент на сложеност 1,890. 
 
3. Подгрупа 
-соработник во практична настава (демонстратор, 

лаборант и други соработници). 
Коефициент на сложеност 1,959. 
 
V. ГРУПА 
Многу сложени работи кои бараат креативност во 

нивното извршување: 
-секретар-администратор. 
Коефициент на сложеност 2,164 
 
VI. ГРУПА 
Високо сложени работи сврзани поврзани со извед-

дување на настава и стручни работи што бараат допол-
нително познавање на подрачјето на кое работат со са-
мостојност и креативност во нивното извршување: 

 
1. Подгрупа 
-наставник-почетник, 
-воспитувач-почетник, 
-стручен соработник-почетник, 
-секретар, 
-библиотекар. 
Коефициент на сложеност 2,369. 
 
2. Подгрупа 
-наставник, 
-воспитувач. 
Коефициент на сложеност 2,575. 
 
3. Подгрупа 
-стручен соработник. 
Коефициент на сложеност 2,643. 
 
4. Подгрупа 
-наставник-ментор, 
-воспитувач-ментор. 
Коефициент на сложеност 2,592.“ 
 

Член 2 
Во членот 32 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат 

со броевите „0,103“ и „0,206“. 
 

Член 3 
Во членот 33 бројот „0,20“ се заменува со бројот 

„0,137“. 
 

Член 4 
Во членот 34 бројот „0,20“ се заменува со бројот 

„0,137“. 
 

Член 5 
Овој колективен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а се применува од 1 јануари 
2009 година. 

 
Самостоен синдикат за 
образование, наука и 
култура на Република    

Македонија 

Министерство за 
образование и наука на 
Република Македонија, 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Перо Стојановски, с.р. 
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368. 
Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работ-

ните односи  („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.62/05 и 106/08), Министерството за труд и со-
цијлна политика и  Самостојниот синдикат за образова-
ние, наука и култура, на ден 30 јануари 2009 година, 
склучија 

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО ДЕЈНОСТА 
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за јавните установи за де-

ца во дејноста згрижување и воспитание на децата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
41/05), членот 32 се менува и гласи: 

  
„Член  32 

I.Основно образование 
-општ работник---------------------------------------1.000 
-хигиеничар, перачка, пеглачка, градинар------1.137 
-садомијач, ложач на парни котли и помошник во 

кујна---------------------------------------------------------1.206 
 
II. Професионално образование по завршување на 

основното образование  
- помошник готвач во главна кујна---------------1.240 
- помошник готвач во чајна кујна-----------------1.274 
- ракувач на парни котли----------------------------1.342 
 
III. Образование кое трае до три години  
- шивач--------------------------------------------------1.377 
- ракувач на парни котли-ложач, хаус мајстор----1.411 
- готвач-------------------------------------------------1.445 
 
IV. Средно образование кое трае четири години 
- набавувач-возач, хаус мајстор-------------------1.479 
- магационер-домаќин, аналитичар-евидентичар-----

----------------------------------------------------------------1.479 
- благајник, материјален книговодител, секретар- 

архивар------------------------------------------------------1.514 
- готвач------------------------------------------------- 1.548 
- книговодител----------------------------------------1.616  
 
V. Средно образование со квалификационен испит 

или одредена специјализација   
- негувател---------------------------------------------1.685 
- помошник воспитувач за деца со пречки во разво-

јот------------------------------------------------------------1.822 
  
VI. Вишо образование 
- помошник воспитувач за група деца со посебни 

потреби------------------------------------------------------1.890 
- стручен соработник, главна медицинска сестра, 

секретар-----------------------------------------------------2.096 
- воспитувач-------------------------------------------2.164 
 
VII. Високо образование 
- воспитувач-------------------------------------------2.301 
- стручен работник-----------------------------------2.369 

Член 2 
Во членот 33, став 2 зборовите: „јавните служби, 

јавните претпријатија, државните органи, органите на 
единиците на локалата самоуправа и другите правни 
лица кои вршат нестопанска дејност „се заменуваат со 
зборовите: „јавниот сектор на Република Македонија“. 

 
Член 3 

Во членот 38 зборовите: „јавните служби, јавните 
претпријатија, државните органи, органите на едини-
ците на локалата самоуправа и другите правни лица 
кои вршат нестопанска дејност „се заменуваат со збо-
ровите: „јавниот сектор на Република Македонија“. 

 
Член 4 

Во целиот текст на Колективниот договор зборот 
„работодавецот” се заменува со зборот „работодавач”.  

 
Член 5 

Овој колективен договор влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува со исплата-
та на плата од 1 јануари 2009 година.   

 
Самостоен синдикат за 
образование, наука и 
култура на Република    

Македонија 

Министерство за труд и 
социјална политика 

Република Македонија, 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
 

369. 
Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работ-

ните односи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 62/05 и 106/08), Министерството за труд и со-
цијлна политика и Самостојниот синдикат за здрав-
ство, фармација и социјална заштита на Република Ма-
кедонија, на ден 30 јануари 2009 година, склучија 

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СОЦИЈAЛНА ЗАШТИТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за социјална заштита на 

Република Македонија („Службен весник  на Републи-
ка Македонија” бр. 83/06), во членот 61, став 2  зборот 
“нето” се брише.   

    
Член 2 

Членот 64 се менува и гласи: 
 

„Член 64 
Коефициентот на сложеност на работите се опреде-

лува во зависност од степенот на образование утврден 
како услов во актот за организација и систематизација 
на работните места кај работодавачот и тоа: 

 
I  едноставни работи (без приученост)      1,000 
II  помалку сложени работи (со приученост)       1,137 
III средно сложени работи 1,342 
IV сложени работи   1,616 
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V  посложени работи (средно образование) 1,890 
VI/1 а  многу сложени работи (више образование) 2,096 
VI/2-б многу сложени работи (више образова-
ние во дејноста) 

 
2,233 

VII/1-а  високо сложени работи (факултет) 2,780 
VII/1-б високо сложени работи (факултет во 
дејноста)                      

 
3,054 

VII/2 високо сложени работи (магистри и спе-
цијалисти во дејноста)                3,260 
VIII исклучително значајни најсложени работи 
(доктори на науки)                            

  
3,396 

 
Поединечните работи, односно занимања се класи-

фицираат  во групи на сложеност и тоа: 
 
Занимања од I група на сложеност (однос 1,00) 
 
Едноставни работи, односно занимања без претход-

но приучување, за кои е доволно основно образование 
или I степен  на стручна подготовка: 

                                                   
- чистачка во административни простории 1,034 
- чистачка во установа со најтешко хендикепи-
рани лица 

1,103 

 
Занимања од II група на сложеност (однос 1,14) 
 
Помалку сложени работи, односно занимања со  

претходно приучување, за кои е потребен II степен  на  
стручна  подготовка, односно осумгодишно училиште 
со дополнителни функционални знаења и вештини,   
стекнати со курсеви, или соодветно практично искус-
тво:   

 
- перач на алишта   1,137 
- сервирка   1,137 
- собарка     1,137 
- подготвувач на прехранбени продукти    1,137 
- чувар  1,206 
- курир   1,206 
- градинар, земјоделски работник   1,206 
- ложач на парен котел    1,240 
- работник за електричарски и сродни работи 1,240 
- работник за водоинсталатерски и сродни ра-
боти    

1,240 

- хаус мајстор    1,240 
- тракторист   1,240 
- социјален згрижувач на деца    1,308 
- геронто-домаќин 1,308 
- болничар   1,308 

 
Занимања од III група на сложеност (однос 1,34) 
 
Средно сложени работи, односно занимања за кои е  

потребен III степен на стручна подготовка, односно  
тесно  квалификувани  и стручни профили: 

 
- шивач    1,342 
- телефонист    1,342 
- бербер   1,342 
- КВ-работници (електричар, бравар) 1,411 
- возач (Б, Ц, Д или Е категорија)   1,411 

- дактилограф    1,411 
- готвач   1,582 
- негувателка    1,582 

 
Занимања од IV група на сложеност (однос 1,62) 
 
Сложени работи, односно занимања  за  кои  е  по-

требен  IV степен на стручна подготовка, односно  ква-
лификувани  или  стручни профили: 

 
- дактилограф I а класа 1,616 
- домаќинка   1,616 
- благајник     1,616 
- статистичар обработувач   1,616 
- административен техничар   1,616 
- административно технички секретар 1,616 
- архивар   1,616 
- книжничар     1,616 
- ВКВ работници (бравар, електричар, дрво-
делски работник, автомеханичар и др,)   

1,685 

- набавувач    1,753 
- домаќин економ   1,753 
- книговодител    1,787 
- книговодител ликвидатор 1,787 
- книговодител контер    1,787 
- главен (самостоен) готвач     1,822 
- одговорен сметководител 1.856 

 
Занимања од V група на сложеност (однос 1,89) 
 
Сложени работи, односно  занимања за кои е потре-

бен V степен на стручна подготовка, односно средно  
училиште стекнато преку образование: 

   
- физиотерапевт     1,890 
- медицинска сестра    1,890 
- инструктор 1,959 
- воспитувач    2,061 

 
Занимања од VI група на сложеност 
Подгрупа VI/1 (однос 2,10) 
 
Сложени работи, односно занимања за кои е   по-

требен VI степен на стручна подготовка, односно више 
образование: 

 
- програмер на автоматска обработка на пода-
тоци  

2,096 

- статистичар-евидентичар   2,130 
- правник (со степен)   2,164 
- економист (со степен)   2,164 
- главна медицинска сестра  2,198 
- физиотерапевт    2,198 
- работен терапевт    2,198 
- статистичар истражувач 2,198 

 
Подгрупа VI/2 (однос 2,23) 
 

- воспитувач 2,369 
- социјален работник 2,712 
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Занимања од VII група на сложеност 
 
Сложени и многу сложени работи, односно занима-

ња, за кои е потребно VII степен  на  стручна  подгото-
вка,  односно  факултет: 

                                                      
Подгрупа VII/1-а (однос 2,85)  
 

- дипломиран економист  2,849 
- дипломиран правник 2,849 
- дипломиран инженер по агрономија 2,849 

 
Подгрупа VII/1-б (однос 2,92) 
 

- дипломиран социјален работник    3,054 
- дипломиран економист за стручна работа 3,054 
- дипломиран правник за стручна работа 3,054 
- психолог 3,054 
- педагог     3,054 
- дефектолог      3,054 
- социолог 3,054 
- логопед   3,054 
- педагог за ресоцијализација 3,054 
- воспитувач   3,054 
- сурдолог        3,054 
- доктор по медицина    3,054 

 
Подгрупа VII/2 (однос 3,26) 
 
Сложени и високо сложени работи односно занима-

ња за кои е потребен VII степен на стручна подготовка, 
магистратура и специјализација. 

 
- специјалист (за социјална работа, психолог, 
педагог, доктор по медицина) 3,191 
- дипломиран правник со правосуден испит 3,260 
- магистер (за социјална работа и социјална по-
литика, психолог, педагог, дефектолог, правни 
науки, економски науки, криминологија) и 
специјалист со постдипломски студии од нај-
малку 2 години 3,260 

 
Занимање од VIII група на сложеност (однос 

3,40) 
Самостојни и советодавни научно-истражувачки 

работи за кои е потребен VIII степен на стручна подго-
товка, односно  доктори  на науки: 

 
- доктор на науки за социјална работа и соци-
јална политика     3,396 
- доктор на науки психолог 3,396 
 - доктор на науки дефектолог     3,396 
 - доктор на правни науки    3,396 
 - доктор на економски науки   3,396 
 - доктор на социолошки науки    3,396 
 - доктор педагог    3,396”

Член  3 
Во членот 95 по зборот „месечната” се додава збо-

рот „нето”.  
 

Член  4 
Членот 67 се менува и гласи:  
 

„Член 67 
Директор на јавна установа за социјална заштита 

(установа, меѓуопштински центар за социјална работа, 
односно центар за социјална работа), остварува дода-
ток  на  плата по основа на раководење и одговорност и 
тоа во: 

 
- Завод за социјалните дејности   0,69 
- установа со повеќе од 100 штитеници  0,69 
- установа од 70 до 100 штитеници     0,62 
- установа со помалку од 70 штитеници   0,55 
- директор на центар за социјална работа на 
подрачја со над 150.000 жители   

 0,
69 

- директор на центар за социјална работа на 
подрачја од 80-150.000 жители   

 0,
62 

- директор на центар за социјална работа на 
подрачја од 30-80.000 жители    0,55 
- директор на центар за социјална работа на 
подрачја помали од 30.000 жители    0,34 

 
На раководни работници кои немаат ограничен 

мандат, по основа на раководење и одговорност, основ-
ната платата им се зголемува и тоа: 

 
- секретар на установа за социјална заштита 0,34 
- раководител на подружница 0,21 
- раководител на одделение 0,14”

 
Член 5 

Овој колективен договор влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија” а ќе се применува со исплатата 
на платата од 1 јануари 2009 година.  

 
Самостоен синдикат за 

здравство, фармација и  со-
цијална заштита на РМ 

 

Министерство за труд и 
социјална политика 

 

Претседател, 
Спец.рад.суб.неурорадиолог 

Министер, 
 

д-р Симон Сиљановски, с.р. Џељаљ Бајрами, с.р. 
 

____________ 
 

С П О Г О Д Б И 
370. 

Врз основа на член 59 од Колективниот договор за 
здравствената дејност на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06 
и 156/07) репрезентативниот Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија претставуван од претседателот д-р Си-
мон Силјаноски и Министерството за здравство прет-
ставувано од министерот д-р Бујар Османи, на 
4.02.2009 година, склучија 
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С П О Г О Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА 
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА  

ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредува начинот на пресмету-

вање и исплата на платите во здравствената дејност во 
Република Македонија. 

 
Член 2 

При утврдување на најниската плата се поаѓа осо-
бено од: трошоците на живот, економските можности 
на стопанството, општото ниво на платите во земјата, 
нивото на продуктивноста, социјалните давања и други 
економски и социјални фактори и се утврдува во износ 
од 13.122,00 денари. 

Пресметувањето на најниската плата утврдена во 
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со 
исплататата на плата за месец јануари 2009 година. 

 
Член 3 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот во јавното здравство ќе се утврдува така што изно-
сот на најниската плата од член 2 на оваа спогодба 
(13.122,00 денари) се множи со соодветниот коефици-
ент за одделни степени на сложеност утврдени во Ко-
лективниот договор за здравствената дејност на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

Основната плата на работникот согласно Колектив-
ниот договор за здравствената дејност на Република 
Македонија не може да биде пониска од 16.187,00 де-
нари. 

Доколку платата за одделни степени на сложеност, 
пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа спо-
годба изнесува под 16.187,00 денари, истата ќе се зго-
леми до износот од 16.187,00 денари. 

 
Член 5 

Вкупниот износ на додатоците на плата кои произ-
легуваат од членовите 63, 64, 65 и 74 од Колективниот 
договор за здравствената дејност на Република Маке-
донија, не може да изнесува повеќе од: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 25% од основната плата за клинички центар, кли-
ники, институти и клиничка болница, 

- 20% од основната плата за општите болници и 
специјалните болници, 

- 15% од основната плата за сите други јавни здрав-
ствени установи. 

 
Член 6 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на Република Македонија се согла-
сува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучува-
њето на оваа спогодба, јавните здравствени установи 
да ги усогласат актите за исплата на плати. 

 
Член 7 

Страните потписнички на оваа спогодба можат да 
договорат измени и дополнувања на истата во писмена 
форма. 

 
Член 8 

Оваа спогодба е склучена во 6 (шест) еднакви при-
мероци, од кои по 3 (три) примероци за секоја спогод-
бена страна. 

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на оваа спогодба 
престанува да важи Спогодбата.за утврдување на нај-
ниската плата за најнизок степен на сложеност и за на-
чинот на пресметување и исплата на платите во здрав-
ствената дејност објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.130/08. 

 
Член 10 

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува со исплатата на плата-
та за месец јануари 2009 година. 

 
        Бр. 0104-7/1          Бр. 07-896/1 
4 февруари 2009 година 4 февруари 2009 година 
           Скопје              Скопје 
Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и  
социјална заштита на  
Република Македонија 

Министерство за здрав-
ство на Република  

Македонија 

Претседател,          Министер, 
 д-р Симон Силјаноски, с.р.   д-р Бујар Османи, с.р. 
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