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С П О Г О Д Б И  

3348. 

Врз основа на член 59 точка 1 од Колективниот до-

говор за здравствената дејност на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 

118/15, 3/16 и 75/16), Самостојниот синдикат за здрав-

ство, фармација и социјална заштита на Република Ма-

кедонија претставуван од претседателот д-р Љубиша 

Каранфиловски и Министерството за здравство на Ре-

публика Македонија, претставувано од министерот Ни-

кола Тодоров, на  22.7.2016 година склучија 

 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИ-

ЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ 

НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ  

ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Во Спогодбата за утврдување на најниската плата 

за најнизок степен на сложеност и за начинот на 

пресметување и исплата на платите во здравствената 

дејност („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 158/14) во член 3 по зборовите „јавна здравствена 

установа“ се додаваат зборовите „и на здравствен ра-

ботник вработен во казнено-поправни установи и вос-

питно-поправни установи, во кои се спроведуваат од-

редени мерки од здравствената дејност на примарно 

ниво за лицата сместени во нив“. 

 

Член 2 

Во членот 5 по зборовите „јавните здравствени ус-

танови“ се додаваат зборовите “казнено-поправните 

установи и воспитно-поправните установи, во кои се 

спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност 

на примарно ниво за лицата сместени во нив“. 

 

Член 3 

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви при-

мероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогод-

бена страна. 

 

Член 4 

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  
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Самостоен синдикат за Министерство за здравство 

здравство, фармација и на Република Македонија 

социјална заштита на Министер, 

Република Македонија Никола Тодоров, с.р. 

Претседател,  

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.  

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ  

3349. 

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  сек-

тор на Република  Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр.10/08 и 85/09) и член 122 од 

Колективниот договор за здравствената дејност на Ре-

публика Македонија („Службен весник  на  Република  

Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 

33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16 и 75/16), Министер-

ството за здравство и репрезентативниот Самостоен 

синдикат за здравство, фармација и социјална заштита 

на Република Македонија, на 22 јули 2016 година, 

склучија 

 

А Н ЕК 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, 172/14, 118/15, 3/16 и 75/16), во членот 2 по 

зборот „лице“ се става запирка и се додаваат зборовите 

„казнено-поправни установи и воспитно-поправни ус-

танови, во кои се спроведуваат одредени мерки од 

здравствената дејност на примарно ниво за лицата 

сместени во нив,“.  

 

Член 2 

Во членот 61-д во ставот 1 по зборовите „клинички 

болници“ се додаваат зборовите „како и за здравстве-

ните работници кои имаат засновано работен однос во 

казнено-поправни установи и воспитно-поправни уста-

нови, во кои се спроведуваат одредени мерки од здрав-

ствената дејност на примарно ниво за лицата сместени 

во нив,“. 

Во ставот 3 по зборовите „Институт за јавно 

здравје“ се додаваат зборовите „како и за здравствени-

те работници кои имаат засновано работен однос во 

казнено-поправни установи и воспитно-поправни уста-

нови, во кои се спроведуваат одредени мерки од здрав-

ствената дејност на примарно ниво за лицата сместени 

во нив,“. 

Во ставот 7 по зборовите „клинички болници“ се 

додаваат зборовите „како и за здравствените работни-

ци кои имаат засновано работен однос во казнено-

поправни установи и воспитно-поправни установи, во 

кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената 

дејност на примарно ниво за лицата сместени во нив,“. 
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Во ставот 9 по зборовите „Институт за јавно здравје“ 

се додаваат зборовите „како и за здравствените работни-

ци кои имаат засновано работен однос во казнено-

поправни установи и воспитно-поправни установи, во 

кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената 

дејност на примарно ниво за лицата сместени во нив,“. 

 

Член 3 

Во членот 68 став 2 по зборовите „јавна здравстве-

на установа“ се додаваат збоворите „како и здравстве-

ните работници кои имаат засновано работен однос во 

казнено-поправни установи и воспитно-поправни уста-

нови, во кои се спроведуваат одредени мерки од здрав-

ствената дејност на примарно ниво за лицата сместени 

во нив,“. 
 

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. 0101-72/1 Бр. 17-6217/1 

22 јули 2016 година 22 јули 2016 година 
Скопје Скопје 

  
Самостоен синдикат за Министерство за здравство 
здравство, фармација и на Република Македонија 
социјална заштита на Министер, 

Република Македонија Никола Тодоров, с.р. 
Претседател,  

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


