Службен весник на РМ, бр. 31 од 7.2.2019 година

20190310555
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Законот за работните односи („Службен
весник на Република 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, 129/15,
27/16 и 120/18) 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 Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14,
118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), Министерството за здравство претставувано од министерот
доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од д-р Љубиша
Каранфиловски, на 7.2.2019 година, склучија
АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11,
5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), во член 61 за поединечните работи, односно
занимања на здравствените работници кои имаат засновано работен однос во јавните
здравствени установи: здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно
здравје, општите болници, специјализирани болници, клинички болници, универзитетски
клиники се менуваат коефициентите за пресметка на плата започнувајќи со исплата на
платата за месец јануари 2019 година и тоа:
Занимања од I група на сложеност
- чистач во административни простории
1,148
- чистач во кујна
1,148
- чувар на животни
1,148
- општ работник
1,148
- садомијач
1,163
- перач, пеглач на веш
1,163
- чистач во здравствени простории
1,174
- чистач во РТГ простории
1,174
Занимања од II група на сложеност
- портир
1,201
- вратар
1,201
- курир
1,223
- домаќин
1,223
- сервирка
1,234
- работник во кујна-садомијач
1,234
- пеглар, сушар, перач на веш
1,234
- телефонист во работна единица
1,244
- садомијач во лабораторија, трансфузиологија
инфузија и нуклеарна медицина
1,244
- чувар - пожарникар
1,261
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- гипсер, разнесувач на материјал
1,277
- физички работници
1,309
- физички работник-асанатор
1,320
- телефонист во здравствена установа
1,320
- болничар (помошник обдуцент, препаратор, одржувач на хигиена, транспортер во
операциона сала, интензивна нега)
1,347
- болничар - неговател (детска негователка во стационар, млечна кујна, детска
гледачка, болничар во операциона сала)
1,347
Занимања од III група на сложеност
- КВ - работници (со стручен испит)
1,392
- КВ - работници
1,451
- КВ - телефонист
1,451
- работници со ССП
1,478
- противпожарен техничар
1,478
- сервирка
1,478
- возач
1,506
- котлар
1,506
- електричар
1,506
- техничар (ТТ, ТВ и др.)
1,538
- болничар со ССП
1,565
- детска негователка со ССП
1,565
Занимања од IV група на сложеност
- ВКВ - работници (возач, котлар, автомеханичар,
на парен котел, водоинсталатер, електричар, монтер, бербер, готвач, машино-бравар,
ѕидар и др.)
1,652
- обезбедувач со лиценца за обезбедување
1,652
- економ домаќин
1,738
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП и др.)
1,738
- возач во брза помош
1,770
Занимања од V група на сложеност
Подгрупа V/1
- општа медицинска сестра (приемно и картотека)
1,798
Подгрупа V/2
- здравствен статистичар
1,954
- медицинска сестра - болничар
1,954
- негователски техничар за нега на болен
1,954
- мед. сестра акушерка-техничар, стоматолошка сестра
1,981
- лаборант, лаборантски техничар, фармацевтски техничар, хемиски техничар,
санитарен техничар, физиотерапевт, лаборант, препаратор, лаборант по нуклеарна
медицина, цитогенски техничар, перфузионист, забен техничар, радиолошки техничар,
фотолаборант, дезинсектор, забари дентисти
1,981
- патронажна медицинска сестра
2,008
- медицинска сестра во итна медицинска помош
2,008
- медицинска сестра во домашна посета
2,008
- медицинска сестра во оддел. во психијатриска болница
2,008
- 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
2,035
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Занимања од VI група на сложеност
Подгрупа VI/1
- инжинер со степен
2,116
- виш социјален работник
2,116
- 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
2,203
Подгрупа VI/2
- виш здравствен работник специјалист во психијатрија, нуклеарна медицина, забна
здравствена превентива,
медицина на трудот, интензивно лекување, патронажна,
диететика, комунална хигиена, итна медицинска помош, визил техничар, трансфузионист,
анестетичар и др.
2,289
Занимања во VII група на сложеност
Подгрупа VII/1-а
- дипломиран социјален работник
2,748
- здравствени работници со високо стручно образование (180 ЕКТС)
2,748
- дипломиран педагог, дипломиран дефектолог, дипломиран психолог, дипломиран
логопед, дипломиран биолог, дипломиран физичар, дипломиран сурдолог, дипломиран
соматопед
2,748
- здравствен работник со високо стручно образование- специјализиран во струката
(180+60 ЕКТС)
2,780
- стручен соработник - дипл.педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар,
сурдолог, соматопед
2,780
- дипломиран инжењер
2,808
- дипломиран хемичар и биохемичар
2,808
- самостоен стручен соработник педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог,
физичар, сурдолог, соматопед
2,835
Подгрупа VII/1-б
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипломиран фармацевт
3,185
- доктор на медицина и стоматологија на
специјализација, фармацевт на
специјализација
3,185
- дипломиран фармацевт-примариус
3,270
- доктор на медицина и на стоматологија, примариус
3,270
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
3,815
- специјалист по санитарна хемија
3,908
- д-р на медицина, д-р на стоматологија и дипл.фармацевт-сецијалист магистер
3,996
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- доктор на медицина и стоматологија и дипл.фармацевт- специјалист 4,094
- асистент
4,256
- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-специјалист примариус
4,386
- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-субспецијалист
4,442
Подгрупа VII/2-б
(Вработени во ЈЗУ општи болници, специјализирани болници, клинички болници и
универзитетски клиники)
- дипломиран фармацевт-специјалист
4,094
- д-р на медицина и д-р на стоматологија-специјалист
4,264
- дипл.фармацевт-специјалист примариус
4,386
- асистент
4,431
- дипл.фармацевт -субспецијалист
4,442
- д-р на медицина, д-р на стоматологија -специјалист примариус
4,566
- д-р на медицина, д-р на стоматологија субспецијалист
4,620
Занимања од VIII група на сложеност
Подгрупа VIII-а (здравствен дом, центар за јавно здравје и Институт за јавно здравје)
- доктор на медицински науки
4,709
- доктор на медицински науки-асистент
4,742
Подгрупа VIII-а (општа болница, специјална болница, клиничка болница и
универзитетска клиника)
- доктор на медицински науки
4,903
- доктор на медицински науки асистент
4,937
Член 2
За поединечните работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано
работен однос во јавните здравствени установи, универзитетски клиники, универзитетски
институти, Универзитетски стоматолошки клинички центар, Институт за белодробни
заболувања и туберкулоза Скопје и во здравствените установи кои претставуваат
наставно-научна база и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања 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
3,746
- доктор на медицина и стоматологија-магистер
4,049
- доктор на медицина и стоматологија-специјалист
5,018
- доктор на медицина и стоматологија-спец.магистер
5,072
- доктор на медицина и стоматологија-спец. примариус
5,273
- доктор на медицина и стоматологија супспецијалист
5,508
-доктор на медицински и стоматолошки науки
5,679
Б) Наставно-научни и научни звања
- доктор на мед.и стоматол. науки - научен соработник
5,814
- доктор на мед.и стоматол. науки-доцент
5,882
- доктор на мед.и стоматол. науки -виш научен соработник
6,017
- доктор на мед.и стоматол. науки -вонреден професор
6,084
- доктор на мед.и стоматол. науки - научен советник
6,151
- доктор на мед.и стоматол. науки -редовен професор
6,219
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Член 3
Во членот 64 во ставот 3 бројот „125“ се заменува со бројот „114“, а бројот „105“ се
заменува со бројот „96“.
Член 4
Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а почнува да се применува со исплатата на платата за месец
јануари 2019 година.
Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.
Бр. 0101-26/1
7 февруари 2019 година
Скопје

Министерство за
здравство
Министер,
доц. д-р Венко Филпче, с.р.
Бр. 17-1497/1
7 февруари 2019 година
Скопје
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