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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мало Коњари, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Мало Коњари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-19119/1  

16 декември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
160. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности  донесе 

 
Р Е  Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 16.12.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Вашарејца, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вашарејца, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Вашарејца. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-19120/1  

16 декември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
161. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014  116/2015, 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности  донесе 

 
Р Е  Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 16.12.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Црнилиште, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црнилиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Црнилиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-19121/1  

16 декември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
162. 

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Зако-
нот за работните односи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 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 и 129/15), 
член 5 од Општиот колективен договор  за  јавниот  
сектор  на  Република  Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 
од Колективниот договор за здравствената дејност на 
Република Македонија („Службен весник  на  Републи-
ка  Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 
33/11, 5/13, 172/14 и 118/15), Министерството за здрав-
ство и репрезентативниот Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија, на 24 декември 2015 година, склучија 

 
А  Н  Е К  С 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 
33/11, 5/13 и 172/14), по членот 61-г се додава нов член 
61-д, кој гласи: 

 
„Член 61-д 

За поединечните работи односно занимања за работ-
ниците кои имаат засновано работен однос во јавните 
здравствени установи - здравствени домови, центри за 
јавно здравје, Институт за јавно здравје, општи болници, 
специјализирани болници и клинички болници, се ут-
врдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата 
на платата за месец декември 2016 година, и тоа: 

Подгрупа VII/1-б 
- Доктор на медицина и стоматологија и дипл.фар-

мацевт                  3,033. 
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој 

член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на 
платата за месец февруари 2016 до декември 2016 година, 
при што ќе се применуваат следните коефициенти: 

 
Подгрупа VII /1-б 
 
 
 
 
 
 
За поединечните работи односно занимања за ра-

ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи - здравствени домови, цен-
три за јавно здравје и Институт за јавно здравје, се ут-
врдуваат коефициенти за плата започнувајќи со испла-
та на платата за месец декември 2016 година, и тоа: 

 
Подгрупа VII /2-б 
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и 

дипл. фармацевт  - специјалист       3,722 
Усогласувањето на коефициентите од став 3 на овој 

член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата 
на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 
година, при што ќе се применуваат следните коефици-
енти: 

Подгрупа VII /2-б 
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За поединечните работи односно занимања за ра-

ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-

ните здравствени установи - општи болници, специја-

лизирани болници и клинички болници, се утврдуваат 

коефициенти за плата започнувајќи со исплата на пла-

тата за месец декември 2016 година, и тоа: 

 

Подгрупа VII/2-б 

- Дипл.фармацевт- специјалист    3,722. 

 

Усогласувањето на коефициентите од став 5 на овој 

член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата 

на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 

година, при што ќе се применуваат следните коефици-

енти: 

Подгрупа VII/2-б 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Во членот 68 по ставот 1 се додаваат два нови ста-

вови 2 и 3, кои гласат: 

„Работниците кои имаат засновано работен однос 

во јавна здравствена установа за поединечни работи 

односно занимања како здравствен работник со средно 

образование и кои со преквалификација или доквали-

фикација се стекнале со високо стручно образование 

или со 180 ЕКТС, од областа на медицината, стомато-

логијата и фармацијата, до распоредувањето на работ-

ни места за здравствени работници со високо образова-

ние остваруваат право на додаток на плата во висина 

на разликата од бруто платата што се исплатува за пое-

динечни работи односно занимања како здравствен ра-

ботник со средно образование до износот на бруто пла-

та пресметан со коефициент 2,617, започнувајќи со ис-

плата на платата за месец декември 2016 година. 

Усогласувањето на додатокот на плата од став 2 на 

овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со ис-

платата на платата за месец февруари 2016 до декем-

ври 2016 година, при што ќе се применуваат следните 

износи на бруто плата пресметани со следните коефи-

циенти: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Одредбата од член 2 на овој Анекс ќе се применува 

само на здравствените работници што се стекнале со 

високо стручно образование или со 180 ЕКТС од об-

ласта на медицината, стоматологијата и фармацијата,  

заклучно со 30.11.2015 година.  

Член 4 

Овој Анекс за изменување и дополнување на Ко-

лективниот договор за здравствената дејност на Репуб-

лика Македонија влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 0101-96 Бр. 17-13140/1 

24 декември 2015 година 24 декември 2015 година 

Скопје Скопје 

  

Самостоен синдикат за 

здравство, фармација и 

социјална заштита на Република 

Македонија 

 

 

Министерство за 

здравство,  

Претседател,  Министер,  

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

163. 

Врз основа на член 4, став 4 од Колективниот Дого-

вор за вработените во земјоделството и прехранбената 

индустрија, здруженијата на работодавачи од земјодел-

ството претставувани од Претседателот Томислав 

Давков и од прехранбена индустрија претставувана од 

Претседателот Томе Петковски од една страна и Син-

дикатот на работниците од Агроиндустрискиот ком-

плекс на Р. Македонија Агро – Синдикат претставуван 

од Претседателот Живко Даневски на ден 24.12.2015 

година склучија 

 

С П О Г О Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ОСНОВНА 

ПЛАТА (ПРЕСМЕТКОВНА ВРЕДНОСТ ЗА ЕДИНИ-

ЦА КОЕФИЦИЕНТ) ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА 

СЛОЖЕНОСТ ВО ДЕЈНОСТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

И ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

 

Член 1 

Најниската основна плата (пресметковна вредност 

за единица коефициент) за најнизок степен на сложе-

ност за дејноста земјоделство се утврдува во износ од 

10.100,00 денари. 

 

Член 2 

Најниската основна плата (пресметковна вредност 

за единица коефициент) за најнизок степен на сложе-

ност за дејноста прехранбена индустрија се утврдува 

во износ од 10.400,00 денари. 

 

Член 3 

Пресметувањето и исплатата на утврдената најнис-

ка основна плата ќе започне да се применува сметано 

од 1.1.2016 година. 

 

Член 4 

 Оваа Спогодба влегува во сила со денот на нејзи-

ното склучување, 24.12.2015 година. 


