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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 

66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 

138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 

и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 98/19 и 244/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седница, одржана на 28 декем-

ври 2019 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. Финансирањето за изградба и реконструкција на 

спортски објекти се врши согласно член 22 став 2 од 

Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 

148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 

6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19). 

Како еден од основите за финансирање во изградба-

та и реконструкцијата на спортските објекти, воедно и 

приоритети на Владата на Република Северна Македо-

нија во дејноста спорт е обезбедување на услови за реа-

лизација на наставата по физичко воспитување во ос-

новното и средното образование, спортување и рекреа-

ција на студентите, за функција на спортските клубови 

и спортските федерации, како и рекреативните актив-

ности на граѓаните и спроведување на децентрализаци-

јата на спортот. Затоа, приоритет во капиталните ин-

вестиции од спортската инфраструктура е изградба на 

современи објекти за спорт и реконструкција на веќе 

постоечките. 

Со оваа програма се планира изградба на нови и ре-

конструкција на веќе постоечките спортски објекти, во 

рамките на средствата во Буџетот на Република Север-

на Македонија за 2020 година и врз основа на одредби-

те од Законот за извршување на Буџетот на Република 

Северна Македонија за 2020 година („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 265/19). 

Средствата за реализација на оваа програма во вку-

пен износ од 201.760.000,00 денари се обезбедени од 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-

дина („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 265/19), на Раздел 16101 – 15229 – 637 – 16 

Агенција за млади и спорт, Програма 2 – спорт и Пот-

програма 2А – спортски објекти, ставка 482 – други 

градежни објекти.  

 

Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени со Програма 2 – 

спорт и Потпрограма 2А – спортски објекти: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 јануари 2020 година. 

 
Бр. 45-10039/1 Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Северна Македонија за 
2020 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 265/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 
2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
1. Финансирањето на училишните објекти од основ-

ното образование се врши согласно член 157 од Зако-
нот за основното образование („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.161/19) 

Со оваа програма се планира завршување на град-
бите и реконструкциите на отпочнатите училишни об-
јекти, отпочнување на нови градби, доградби, рекон-
струкции, санации, обезбедување на стручно технички 
надзор во процесот на градежните активности, изра-
ботка на техничка документација и ревизија на доку-
ментација за училишните објекти во рамките на  обез-
бедените средства во Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2020 година, врз основа на одредбите од 
Законот за извршување на Буџетот на Република Се-
верна Македонија за 2020 година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вку-
пен износ од 140.000.000  денари се обезбедени од Бу-
џетот на Република Северна Македонија за 2020 го-
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дина, на Раздел 16001 – Министерство за образование 
и наука, Потпрограма ТА – Изградба и Потпрограма 
ТБ- Реконструкција на основни училишта, ставка 482. 

Опис на планирани активности и распределба на 
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – 
Изградба на основни училишта: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија,“ а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 јануари 2020 година. 

 
Бр. 45-10989/1 Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање сог-
ласност за склучување на договор за продажба на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост врз кое има 
изградено оранжерија и помошни објекти во функција 
на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, 
под бр.45-11009/2 од 28.12.2019 година, објавена во 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.276/19) од 28 декември 2019 година, е направена 
техничка грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУ-
ЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИ-
ЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР 

 
Во членот 1 во делот КП бр.16717/11 место викано 

Керамидница, катастарска култура н-опозп 1, наместо 
„со површина од 28м2“, треба да стои „со површина од 
167 м2“. 

Во членот 1 од Одлуката пред зборовите „запишано 
во Имотен лист бр.19833 за КО Кочани“ се додава „КП 
бр.16717/12 место викано Керамидница, катастарска 
култура н, со површина од 28 м2,“. 

       
Бр. 45-11009/4-19 Од Владата на Република Северна  

3 јануари 2020 година Македонија, 
Скопје  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19,146/19 и 275/19), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-
ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ 
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, 
ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛ-
СТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ,  

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на остварување на пра-
вото на додаток за домување за лице кое до 18-годиш-
на возраст имало статус на дете без родители и без ро-
дителска грижа, односно и по престанување на стара-
телството, а најмногу до 26-годишна возраст, образе-
цот на барањето и потребната документација(„Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
109/19), во член 6 во ставот 1 алинеите  1, 2 и 3 се ме-
нуваат и гласат: 
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„- за самец до 4.277 денари за месечна закупнина; 
 - за семејство од два до четири члена до 6.416 дена-

ри за месечна закупнина и 
 - за семејство од пет и повеќе члена до 8.554 дена-

ри за месечна закупнина.“  
 

Член 2 
Во член 7 во ставот 1 алинеите  1, 2 и 3 се менуваат 

и гласат: 
„- за самец до 1.604 денари; 
 - за семејство од два до четири члена до 2.139 дена-

ри  и 
 - за семејство од пет и повеќе члена до 2.674 дена-

ри .“  
  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонијa“.  

 
Бр. 10-34/1 Министер за труд 

2 јануари 2020 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
5. 

Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и 
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 
бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016 и 83/2018), постапувајќи по Барањето на ТТК 
Банка АД Скопје за давање одобрение за издавање на 
долгорочни должнички хартии од вредност - втора 
емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна по-
нуда, Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година донесе 

               
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  НА ЈАВНА ПОНУДА - ВТОРА  

ЕМИСИЈА НА КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ 
 
1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни должнички хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда - втора емисија на 1.500 
корпоративни обврзници со поединечна номинална 
вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност 
од 1.500.000 евра односно 92.239.800 денари пресмета-
но по средниот курс на НБРСМ на денот на донесува-
ње на Решението од Комисијата за хартии од вредност 
на РСМ.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр.02-9009/1 од 
05.11.2019 година за издавање долгорочни должнички 
хартии од вредност како капитален инструмент по пат 
на јавна понуда (корпоративна обврзница) (втора еми-
сија на обврзници) донесена на Собранието на акцио-
нери на ТТК Банка АД Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност – корпоративните обврзници за регис-

трирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, 
но не подоцна од три работни дена, по истекот на ро-
кот за реализација на емисијата на обврзници по пат на 
јавна понуда.  

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот 
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија да достави 
доказ дека е извршен упис на обврзниците. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП1 број 10-91     Комисија за хартии од вредност 

27 декември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

6. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 
бр.25/2007, бр.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014, 
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија, постапувајќи по Барањето за одобрување 
на приватна понуда на хартии од вредност - четврта 
емисија на акции на Акционерското друштво во држав-
на сопственост за вршење на дејноста давање услуги во 
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, под-
несено на ден 19.12.2019 година, на седницата одржана 
на ден 27.12.2019 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво во државна сопстве-

ност за вршење на дејноста давање услуги во воздухоп-
ловната навигација М-НАВ АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност по 
пат на приватна понуда - четврта емисија на 287.982 
обични акции во износ од 287.982.000 денари, согласно 
Одлуката 45-7136/1 од 10.12.2019 година за зголемува-
ње на основната главнина од средствата на Акционер-
ското друштвото во државна сопственост за вршење на 
дејноста давање услуги во воздухопловната навигација 
М-НАВ АД Скопје со издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда-четврта емисија на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката број 45-7136/1 од 
10.12.2019 година за зголемување на основната главни-
на од средствата на Акционерското друштвото во 
државна сопственост за вршење на дејноста давање ус-
луги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скоп-
је со издавање на хартии од вредност по пат на приват-
на понуда-четврта емисија на акции. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 
основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
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тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-

циите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

УП 1 Бр. 10-93   Комисија за хартии од вредност 

27 декември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

7. 

Врз основа на членовите 203 и 218, став (1) од Зако-

нот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 

124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 

113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.101/19, 153/19 и 180/19), член 5 од Општиот колек-

тивен договор за јавниот сектор на РМ („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колектив-

ниот договор за здравствена дејност на РМ („Службен 

весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 

33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18, 31/19, 

32/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 196/19 и 219/19), Министерството за здрав-

ство претставувано од министерот доц. д-р Венко Фи-

липче и репрезентативниот Самостоен синдикат за 

здравство, фармација и социјална заштита на РМ прет-

ставуван одпретседателот д-р Љубиша Каранфиловски, 

склучија на 2 јануари 2020 година 

 

А Н Е К С 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-

ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА   

ДЕЈНОСТ НА РМ 

 

Член 1 

Во Колективниот договор за здравствена дејност на 

РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 

88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 

80/18, 31/19, 32/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.196/19 и 219/19), во член 61 за 

поединечните работи, односно занимања на работни-

ците кои имаат засновано  работен однос во јавните  

здравствени  станови,  здравствени домови,  центри за 

јавно здравје, Институт за јавно здравје, општите бол-

ници, специјализирани болници, клинички болници, 

универзитетски клиники се менуваат коефициентите за 

пресметка на плата и тоа  како што следи: 

Занимања од I група на сложеност   

- чистач во административни простории         1,205 

- чистач во кујна                                        1,205 

- чувар на животни                                  1,205 

- општ работник                                        1,205 

- садомијач                                         1,221 

- перач, пеглач на веш                            1,221 

- чистач во здравствени простории                    1,233 

- чистач во РТГ простории                           1,233 

 

Занимања од II група на сложеност  

- портир                                                1,261 

- вратар                                                1,261 

- курир                                                1,284 

- домаќин                                                1,284 

- сервирка                                                1,296 

- работник во кујна-садомијач                     1,296 

- пеглар, сушар, перач на веш                      1,296 

- телефонист во работна единица                    1,306 

- садомијач во лабораторија, трансфузиологија 

  инфузија и нуклеарна медицина                    1,306 

- чувар - пожарникар                                  1,324 

- гипсер, разнесувач на материјал                    1,341 

- физички работници                                  1,375 

- физички работник-асанатор                     1,386 

- телефонист во здравствена установа               1,386 

- болничар (помошник обдуцент, препаратор,  

одржувач на хигиена, транспортер во  

операциона сала, интензивна нега)                    1,482 

- болничар - неговател (детска негователка  

во стационар, млечна кујна, детска гледачка,  

болничар во операциона сала)                     1,482 

 

Занимања од III група на сложеност  

- КВ - работници (со стручен испит)              1,462 

- КВ - работници                                        1,524 

- КВ - телефонист                                  1,524 

- работници со ССП                                   1,552 

- противпожарен техничар                           1,552 

- сервирка                                          1,552 

- возач                                                     1,581 

- котлар                                               1,581 

- електричар                                         1,581 

- техничар (ТТ, ТВ и др.)                            1,615 

- болничар со ССП                                  1,721 

- детска негователка со ССП                          1,721 

 

Занимања од IV група на сложеност  

- ВКВ - работници (возач, котлар,  

автомеханичар, на парен котел,  

водоинсталатер, електричар, монтер,  

бербер, готвач, машино-бравар, ѕидар и др.)     1,735 

- обезбедувач со лиценца за обезбедување        1,735 

- економ домаќин                                        1,825 

- техничар (електро, машински, ТТ,  

ТВ, ПП и др.)                                         1,825 

- возач во брза помош                            1,859 
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Занимања од V група на сложеност 

Подгрупа V/1 

- општа медицинска сестра  

(приемно и картотека)                            1,978 

 

Подгрупа V/2   

- здравствен статистичар                           2,149 

- медицинска сестра - болничар                     2,149 

- негователски техничар за нега на болен          2,149 

- мед. сестра акушерка-техничар,  

стоматолошка сестра                             2,179 

- лаборант, лаборантски техничар,  

фармацеутски техничар,  хемиски техничар,  

санитарен техничар, физиотерапевт,  

лаборант, препаратор, лаборант по  

нуклеарна медицина, цитогенски техничар,  

перфузионист, забен техничар,  

радиолошки техничар, фотолаборант, 

дезинсектор, забар и дентисти                     2,179 

- патронажна медицинска сестра,  

медицинска сестра во вакцинација                    2,209 

- медицинска сестра во итна медицинска  

помош                                                2,209 

- медицинска сестра во домашна посета            2,209 

- медицинска сестра во оддел. во  

психијатриска болница                                 2,209 

- медицинска сестра - инструментарка,  

инструментарка-акушерка, медицинска  

сестра - анестетичар, физиотерапевт во  

реанимација, медицинска сестра во  

интензивна нега, акушерка во родилна сала,  

медицинска сестра на дијализа,  

физиотерапевт, трансфузист, мед.сестра во  

оддел.на геронтолошка и палијативна  

здравствена заштита                                              2,239 

     

Занимања од VI група на сложеност 

Подгрупа VI/1   

- инжинер со степен                                   2,222 

- виш социјален работник                            2,222 

- виш санитарен техничар, виш забен техничар,  

Виш физиотерапеут, виша медицинска сестра, 

акушерка, виши лаборант, трансфузионист,  

виш фармацевт, виш цитогенски техничар, виш РТГ  

техничар, виш фармацевтски техничар, дефектолог- 

диететичар, нутрицист, виш работен терапевт,  

воспитувач,  педагог, наставник, виш здравствен  

соработник, инжинер по медицинска  

радиологија                                                           2,423 

 

Подгрупа VI/2   

- виш здравствен работник специјалист во  

психијатрија, дипломира медицина, забна  

здравствена превентива, медицина на трудот,  

интензивно лекување, патронажна, диететика,  

комунална хигиена, итна медицинска помош, 

визил техничар, трансфузионист,  

анестетичар и др.                                              2,518 

Занимања во VII група на сложеност 

Подгрупа VII/1-а  

- дипломиран социјален работник                     2,885 

- здравствени работници со високо  стручно  

образование (180 ЕКТС)                            3,023 

- дипломиран педагог, дипломиран дефектолог,   

дипломиран психолог, дипломиран логопед,  

дипломиран биолог, дипломиран физичар,  

дипломиран сурдолог, дипломиран  

соматопед                                          2,885 

- здравствен работник со високо стручно   

образование специјализиран во струката  

(180+60 ЕКТС)                                         3,058 

- стручен соработник - дипл.педагог, дефектолог, 

психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, 

соматопед, социјален работник                     2,919 

- дипломиран инжинер                                  2,948 

- дипломиран хемичар и биохемичар              2,948 

- самостоен стручен соработник педагог,  

дефектолог, психолог, логопед, биолог,  

физичар, сурдолог, соматопед, социјален  

работник                                                2,977 

 

Подгрупа VII/1-б  

- доктор на медицина, доктор на стоматологија и 

  дипломиран фармацевт                              3,663 

- доктор на медицина и стоматологија на  

специјализација, Фармацевтна  

специјализација                                                    3,663 

- дипломиран фармацевт-примариус              3,761 

- доктор на медицина и на стоматологија,  

примариус                                          3,761 

 

Подгрупа VII/2-а  

- магистер - биолог, физичар,  педагог,  

дефектолог, психолог, логопед, сурдолог,   

соматопед                                                3,034 

-  магистер по јавно здравје                           3,034 

- здравствени соработници со  

специјализација                                        3,089 

 

Подгрупа VII/2-б  

(Вработени во ЈЗУ здравствени домови, центри за 

јавно здравје и Институт за јавно здравје 

- д-р на медицина, д-р стоматологија и  

дипл. фармацевт  

   - магистер                                         4,387 

- специјалист по санитарна хемија                     4,299 

- д-р на медицина, д-р на стоматологија и  

дипл.фармацевт-сецијалист магистер               4,995 

- доктор на медицина и стоматологија  

и дипл.фармацевт-специјалист                      5,118 

- асистент                                                      5,320 
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- доктор на медицина, стоматологија  

и дипл.фармацевт-специјалист примариус        5,483 

- доктор на медицина, стоматологија  

и дипл.фармацевт-субспецијалист                    5,553 

 

Подгрупа VII/2-б  

(Вработени во ЈЗУ општи болници, специјализира-

ни болници, клинички болници и универзитетски кли-

ники) 

- дипломиран фармацевт-специјалист              5,118 

- д-р на медицина и д-р на стоматологија 

-специјалист                                               5,330 

- дипл.фармацевт-специјалист примариус         5,483 

- асистент                                                 5,539 

- дипл.фармацевт -субспецијалист                    5,553 

- д-р на медицина, д-р на стоматологија  

-специјалист примариус                                  5,708 

- д-р на медицина, д-р на стоматологија  

субспецијалист                                                  5,775 

 

Занимања од VIII група на сложеност 

Подгрупа VIII-а (здравствен дом, центар за јавно 

здравје и Институт за јавно здравје) 

- доктор на медицински науки                     5,886 

- доктор на медицински науки-асистент        5,928 

 

Подгрупа VIII-а (општа болница, специјална 

болница, клиничка болница и универзитетска кли-

ника) 

- доктор на медицински науки                     6,129 

- доктор на медицински науки асистент            6,171 

 

Член 2 

За поединечните работи, односно занимања за ра-

ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-

ните здравствени установи, универзитетски клиники, 

универзитетски институти, Универзитетски стомато-

лошки клинички центар, Институт за белодробни забо-

лувања и туберкулоза Скопје и во здравствените уста-

нови  кои претставуваат наставно-научна база и се из-

брани во наставно-научни, научни и соработнички зва-

ња и имаат засновано работен однос на медицински 

или стоматолошки факултет се  утврдуваат следните 

коефициенти на плата: 

А) Соработнички звања (асистенти/помлади 

асистенти) 

-доктор на медицина и  стоматологија              4,496 

-доктор на медицина и стоматологија 

-магистер                                                4,859 

-доктор на медицина и стоматологија 

-специјалист                                         6,022 

-доктор на медицина и стоматологија-спец. 

магистер                                                     6,087 

- доктор на медицина и стоматологија-спец.  

примариус                                               6,328 

- доктор на медицина и стоматологија  

супспецијалист                                        6,609 

- доктор на медицински и стоматолошки  

науки                                                     6,815 

 

Б) Наставно-научни и научни звања 

- доктор на мед.и стоматол. науки - научен  

соработник                                               6,976 

- доктор на мед.и стоматол. науки-доцент         7,058 

-доктор на мед.и стоматол. науки -виш научен  

соработник                                                    7,220 

- доктор на мед.и стоматол. науки -вонреден  

професор                                                     7,301 

- доктор на мед.и стоматол. науки - научен  

советник                                                     7,381 

- доктор на мед.и стоматол. науки -редовен  

професор                                                     7,463 

 

Член 3 

Во членот 73-а по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 

На главната медицинска сестра, главниот медицин-

ски лаборант, главниот рендген технолог, главен физи-

отерапевт и главен забен техничар на универзитетски 

клинички центар, универзитетски институт, универзи-

тетска клиника, институт, болница за нега, болница 

(општа и специјализирана) и центар се утврдува  плата 

во вкупен коефициент од 3,400, а на главната медицин-

ска сестра на поликлиника и здравствен дом се утврду-

ва плата во вкупен коефициент од 3,250“. 

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите „орга-

низциски директори“ се додаваат зборовите „и главна 

медицинска сестра, главен медицински лаборант, гла-

вен рентген технолог, главен физиотерапевт и главен 

забен техничар“. 

 

Член 4 

Овој Колективен договор влегува во сила со денот 

на објавување во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“, а почнува да се применува со ис-

плата на платата за месец февруари 2020 година.  

 

Самостоен синдикат за  здравство,  

фармација и социјална заштита Министерство за 

на Република Македонија здравство 

Претседател, Министер, 

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. доц. д-р Венко Филпче, с.р. 

  

Бр. 0101-3/1 Бр. 17-109/1 

2 јануари 2020 година 2 јануари 2020 година 

Скопје Скопје 
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