Службен весник на РСМ, бр. 32/2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
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
здравствена дејност на Република 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, 75/16, 80/18, 31/19, 32/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19, 219/19 и 1/20), Министерството
за здравство претставувано од министерот доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот
Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, претставуван од
претседателот д-р Љубиша Каранфиловски, на ден 10.2.2020 година, склучија
АНЕКС
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Колективниот договор за здравствена дејност на Република 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,
75/16, 80/18, 31/19, 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19,
219/19 и 1/20), во членот 1, Подгрупа VII/2-а , во алинеите 1 и 2 наместо бројот „3,034“ треба да
стои бројот „3,186“, а во алинеја 3 наместо бројот „3,089“ треба да стои бројот „3,244“, кое ќе се
применува со исплата на платата за месец февруари 2020 година.
Член 2
Во членот 61 став 3 за поединечните работи, односно занимања на работниците 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 и институти се менуваат коефициентите за пресметка на плата
започнувајќи со исплата на платата за месец јуни 2020 година и тоа:
Занимања од III група на сложеност
- дактилограф

1,552

- стенодактилограф

1,552

- продавач

1,552

Занимања од IV група на сложеност
- технички секретар

1,735

- секретар - архивар

1,735

- секретар за настава

1,796
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- стенодактилограф I-a класа

1,796

- статистичар - евидентичар

1,796

- архивар - дактилограф

1,796

- архивар - магационер

1,796

- референт - администратор

1,796

- оперативен службеник

1,796

- референт за прием и испис

1,796

- референт за студентски прашања

1,808

- информатор

1,808

- библиотекар

1,825

- преведувач - коресподент

1,825

- касиер

1,825

Занимања од V група на сложеност
Подгрупа V/1
- референт за ОНО и ОСЗ

1,888

- благајник

1,915

- инкасатор

1,915

- пресметувач на плати

1,915

- фактурист

1,915

- матријално-финансов книговодител

1,933

- ликвидатор

1,933

- референт за работни односи

1,933

- оператор на терминал

1,944

- Контер

1,944

Подгрупа V/2
- програмер на компјутер

2,080

Занимања од VI група на сложеност
Подгрупа VI/1
- виш референт

2,165

- економист, правник (со степен)

2,222

- виш програмер

2,250

- инженер (со степен)

2,328

- виш социјален работник

2,328
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Занимања од VII група на сложеност
Подгрупа VII/1 - a
- технички уредник на списание

2,858

- дипломиран економист, дипломиран правник

2,885

- стручен соработник дипломиран: економист, правник, библиотекар

2,919

- самостоен стручен соработник дипломиран: економист, правник, библиотекар

2,977

- дипл. социјален работник

3,023

- дипл. педагот, дипл. дефектолог, дипл. психолог, дипл. логопед, дипл. биолог, дипл.
физичар, дил. сурдолог, дипл. соматопед

3,023

- стручен соработник - дипл. педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар,
сурдолог, соматопед, социјален работник

3,058

- дипломиран инжињер

3,089

- дипломиран хемичар и биохемичар

3,089

- самостоен стручен соработник - дипл. педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог,
физичар, сурдолог, соматопед, социјален работник

3,119

Подгрупа VII/2 - а
- самостоен стручен соработник (дипломиран правник со правосуден испит кој врши работи 3,186
задачи предвидени со правосуден испи) и дип. економист овластен ревизор
- магистер (економист, правник)

3,186

- магистер-биолог, физичар, хемичар, педагог, дефектолог, психолог, логопед, сурдолог,
соматопед

3,337

- магистер по јавно здравство

3,337

- здравствени соработници со специјализација

3,398

Член 3
Членот 61-а, се менува и гласи:
„За поединечни работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во
јавните здравствени установи универзитетски клиники, универзитетски институти и во други јавни
здравствени установи кои претставуваат наставно-научна база, се избрани во наставно-научни и
соработнички звања и имаат засновано работен однос и на медицински или стоматолошки
факултет, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на плата за месец февруари
2020 година и тоа:
A) 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
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- 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

B) 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

C) Здравствени соработници со наставно научни и научни звања
- доктор на науки - научен соработник

5,010

- доктор на науки - доцент

5,085

- доктор на науки - виш научен соработник

5,233

- доктор на науки - вонреден професор

5,308

- доктор на науки - научен советник

5,381

- доктор на науки - редовен професор

5,457

Коефициентите од став 1 на овој член се применуваат за пресметка и исплата на основна плата за
работно време од 35 часа неделно поминати во јавната здравствена установа, универзитетска
клиника, универзитетски институт и во други здравствени установи кои претставуваат наставнонаучна база на медицински или стоматолошки факултет согласно договорот за вработување.
Член 4
Во членот 73-а, ставот 1 се менува и гласи:
„На директорите и на медицинските директори во јавните здравствени установи им се утврдуваат
коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец февруари 2020 година и тоа:
- здравствени станици, поликлиники и здравствени домови до 150 вработени (директори,
здравствени работници без специјализација)

6.386

- здравствени станици, поликлиники и здравствени домови до 150 вработени (директори,
здравствени со специјализација)

6.691

- здравствени домови над 150 вработени и центри за јавно здравје (директори, здравствени
6.908
работници без специјализација)
- здравствени домови над 150 вработени и центри за јавно здравје (директори, здравствени 7.237
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работници со специјализација)
- Институт за јавно здравје, центри, општи болници, специјализирани болници, заводи и
институти (директори, здравствени работници без специјализација и здравствени
соработници)

7.374

- Институт за јавно здравје, центри, општи болници, специјализирани болници, заводи и
институти (директори, здравствени работници со специјализација)

7.726

- клинички болници, клиники и универзитетски клиники (директори, здравствени
работници без специјализација)

7.703

- клинички болници, клиники и универзитетски клиники (директори, здравствени
работници со специјализација)

8.070

- универзитетски клинички центар, универзитетски институт (директори, здравствени
работници без специјализација)

8.051

- универзитетски клинички центар, универзитетски институт (директори, здравствени
работници со специјализација)

8.435

Член 5
Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на
Република Македонија, влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, а ќе се применува со исплата на платите за месеците утврдени во
членот 1, 2, 3 и 4 од овој Анекс на Колективен договор.

Бр. 0101-17/1

Бр. 17-1467/1

10 февруари 2020 година

10 февруари 2020 година

Скопје

Скопје

САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА

МИНИСТЕРСТВО ЗА

ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И

ЗДРАВСТВО

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ
Претседател,

Министер,

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

доц. д-р Венко Филипче, с.р
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