
Службен весник на РСМ, бр. 22 од 31.1.2020 година 

20200220422 

 

СПОГОДБА            

 

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на 

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.60/06, 156/07, 

17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13, 158/14, 137/16 и 179/18, 31/19, 32/19, и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19, 219/19 и 1/20), Самостојниот 

синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија 

претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за 

здравство, претставувано од министерот Доц.д-р Венко Филипче, на 28.01. 2020 год, 

склучија 

 

СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК 

СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 

ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со оваа Спогодба се утврдува најниската плата за најнизок степен на сложеност и 

за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во 

Република Северна Македонија. 

Член 2 

При утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност се поаѓа 

особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото 

ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други 

економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.419,00 денари.  

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне 

да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2020 година. 

Член 3 

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и 

нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа ќе се утврдува, така што 

износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.419,00 денари) се множи со 

соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот 

договор за здравствената дејност.  

Член 4 

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде 

пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата на Република 

Северна Македонија. 

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начин утврден 

во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република 

Северна Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата. 



Член 5 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република 

Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа 

Спогодба, јавните здравствени установи и казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно 

ниво на лицата сместени во нив да ги усогласат актите за исплата на плати. 

Член 6 

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и 

дополнувања на 

истата во писмена форма.  

Член 7 

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) 

примероци 

за секоја спогодбена страна. 

Член 8 

Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба престанува да важи 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, 137/16 и 179/18 и 27/19).      

Член 9 

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен 

весник на Република Северна Македонија”, а ќе се применува со исплата на платата за 

месец јануари 2020 година.   

 

Бр. 0104-15/1  

30 јануари 2020 година  

Скопје  

 

Самостоен синдикат за здравство, 

фармација и социјална заштита  

на Република Северна Македонија  

 

Претседател,  

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.  

Бр. 17-1147/1 

30 јануари 2020 година 

Скопје  

 

Министерство за здравство 

 

 

Министер, 

доц. д-р Венко Филипче, с.р. 



 


