
 

 

 

Барања на ССКЦ:   
 

1. Во еднократната награда да бидат вклучени сите вработени во Клинички 

центар, а во Ковид-19 центрите и административниот персонал со разлика во висината на 

наградувањето.       

Образложение: 

Постои големо незадоволство кај сите вработени во клинички што не се опфатени со 

наградата. Ваков селективен пристап доведува до оправдано незадоволство кај сите други 

кои не се наградени. Целиот Клинички центар во овој момент е на некој начин Ковид 

центар. Скоро сите ЈЗУ во Клинички центар кои званично не се водат како Ковид центри 

имаат посебни простории за Ковид-19 болни, кои нормално ги лекува персоналот 

вработен во тие здравствени установи. Најтешките болни со Ковид-19 завршуваат во 

КАРИЛ.  

Ургентен центар, како и сите други амбуланти, ЈЗУ со дијагностичка дејност и сите други 

ЈЗУ во Клинички центар прегледуваат и испитуваат болни и/или потенцијално болни со 

Ковид-19.  

Притоа, сигурно е дека најголемиот товар во овој момент го носат оние кои работат во 

Ковид центрите. Се сложуваме дека треба да се повеќе наградени од сите останати, но 

секако притоа не треба да се заборават сите други вработени во Клинички центар. 

Истотака, треба да биде награден и административниот персонал во Ковид центрите, 

можеби со помала парична награда од останатиот персонал, како и административниот 

персонал од другите ЈЗУ во склоп на Клинички центар, но во секој случај и овие 

вработени на директен или индиректен начин се во контакт со болни или потенцијално 

болни од Ковид-19  и треба да бидат вклучени во наградата.       

2. Да се врати додатокот за раководење на главните сестри  

За додаток за раководење од 0,25 за 35 главни сестри потребен месечен бруто износ е 

117.416,00 денари или 1903 евра.     

3. Да се острани одредбата од поединечниот колективен договор со која на сестрите 

со високостручно образование временски им е одредено и условено покачувањето на 

коефициент на сложеност од 3,109  

За признавање на високата школа на 50 здравствени работници кои се стекнале со високо 

стручно образование  после 30.11.2015 година потребниот месечен бруто износ е 

373.048,00 денари или 6047 евра.    

4. Звањата здравствените соработници со специјализација и супспецијализација 

на медицински факултет да се внесат во поединечниот колективен договор со посебен 

коефициент на сложеност за овие звања.  

За ова барање нема потреба од нови средства (се работи за 8 вработени, од кои 5 сега 

остваруваат повеќе од нивот планиран коефициент).    



 

 

5. Да се покачи коефициентот на сложеност на наставно-научниот кадар за 5%  

(покачувањето на наставно-научниот кадар со последниот Анекс изнесуваше 20%, за 

разлика од докторите специјалисти, супспецијалисти, примариуси и доктори на науки, кои 

добија 25%. Објаснувањето беше дека ќе добијат 10% покачување од образование, но 

истото не се оствари).  

За покачување од 5% на коефициентот на сложеност на наставно-научниот кадар  

потребен месечен бруто износ е 1.215.127,35 денари или 19696 евра.       

Дополнение:   

 

6. Ориентационо да се одреди времето на покачувањето од 10% на здравствените 

работници и соработници согласно предизборната програма на СДСМ, и да се договори 

покачување на административниот и помошно-техничкиот персонал.   

7. Преку Законско решение на сестрите со средна стручна спрема со над 25 години 

стаж да им се покачи коефициентот на сложеност во висина на сестрите со високо стручно 

образование и истиот да се однесува само за работа во јавната здравствена установа каде 

што работат.  

8. Да се изземе здравствената администрација од МИОА и да биде под ингеренции на 

Министерството за здравство,   

Во прилог Ви доставуваме табеларен приказ на пресметките.   

Скопје, 28.12.2020 година      

 

 

                                                 Со почит,       

 

 

                                                              
           

        

 

 

 



 

 

                                                              

 

Главни сестри – вкупно 35 

Број на извршители Раководење  Бод Месечен бруто 

износ  

Месечен нето 

износ 

1 0,25 13.419,00 3335,00 2252,00 

35 0,25 13.419,00 117.416,00 78.803,00 

За додаток за раководење (0,25) за 35 главни сестри потребен месечен бруто износ е  

117.416,00 денари или 1903 евра. 

 

Сестри со висока школа кои завршиле после 11.2015 година – вкупно 50  
  

Број на извршители Разлика во коефициент 

3,109 – 2,553 = 0,556 

Бод Месечен бруто 

износ  

Месечен 

нето износ 

1 0,556 13.419,00 7461,00 5007,00 

50 0,556 13.419,00 373.048,00 250.368,00 

За признавање на високата школа на 50 здравствени работници кои се стекнале со високо стручно 

образование  после 11.2015 година потребниот месечен бруто износ е  

373.048,00 денари или 6047 евра.         

 

Наставно научен кадар (доктори на медицински и стоматолошки науки – 

специјалисти) – вкупно  
 Број на 

извршители 

Коефициент на 

сложеност + 5%  

Бод Месечен 

бруто износ  

Месечен 

нето износ 

научен соработник 37 6,977 + 0,350 = 7,326  13.419,00 173.205,07 116.245,01 

доцент и насловен 

доцент  
42 7,058 + 0,353 = 7,411 

13.419,00 198.893,73 133.485,73 

виш научен 

соработник 
12 7,220 + 0,361 = 7,581    

13.419,00 58.131,11 39.014,17 

насловен вонреден 

професор  
53 7,301 + 0,365 = 7,666  

13.419,00 259.626,12 174.245,72 

научен советник 9 7,381 + 0,369 = 7,750 13.419,00 44.570,54 29.913,11 

редовен професор 96 7,463 + 0,373 = 7,836 13.419,00 480.700,79 322.617,98 

    1.215.127,35 815.527,71 

За покачување од 5% на коефициентот на сложеност на наставно-научниот кадар  потребен 

месечен бруто износ е  1.215.127,35 денари или 19696 евра.     

                           

 

 


