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Врз основа на член 203 и 218 од Законот за фЗШ 1ните односи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.62/05 и 106/08), 
Министерството за труд и социјлна политика и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 
ден 30 јануари 2009 година, склучија

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊ Е НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Колективниот договор за социјална заштита на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/06), во 
членот 61, став 2 зборот “нето” се брише.

Коефициентот на сложеност на работите се определува во зависност 
од степенот на образование утврден како услов во актот за организација и 
систематизација на работните места кај работодавачот и тоа:

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА

Член 1

Член 2

Членот 64 се менува и гласи:

Член 64

I едноставни работи (без приученост)
II помалку сложени работи (со приученост)
III средно сложени работи
IV сложени работи
V посложени работи (средно образование) 
\/1/1-а многу сложени работи (више образование) 
\/1/2-б многу сложени работи (више образование

1,000
1,137
1,342
1,616
1,890
2,096

во дејноста)
V I1/1-а високо сложени работи (факултет) 
V I1/1-6 високо сложени работи (факултет

2,233
2,780

во дејноста) 3,054

^N/2 високо сложени работи (магистри и 
специјалисти во дејноста)

VIII исклучително значајни најсложени работи 
(доктори на науки) 3,396

3,260



Поединечните работи, односно занимања се кпасифицираат во групи на
сложеност и тоа:

Занимања од I група на сложеност (однос 1,00)

Едноставни работи, односно занимања без претходно приучување, 
за кои е доволно основно образование или I степен на стручна подготовка;

Занимања од II група на сложеност (однос 1,14)

Помалку сложени работи, односно занимања со претходно 
приучување, за кои е потребен II степен на стручна подготовка, односно 
осумгодишно училиште со дополнителни функционални знаења и вештини, 
стекнати со курсеви, или соодветно практично искуство:

- чистачка во административни простории
- чистачка во установа со најтешко 

хендикепирани лица

1,034

1,103

- перач на алишта 
- сервирка
- собарка
- подготвувач на прехранбени продукти 
- чувар
- курир
- градинар, земјоделски работник
- ложач на парен котел
- работник за електричарски и сродни работи
- работник за водоинсталатерски и

1.137
1.137
1.137
1.137 
1,206 
1,206 
1,206
1.240
1.240

сродни работи
- хаус мајстор
- тракторист
- социјален згрижувач на деца
- геронто-домаќин
- болничар

1.240
1.240
1.240
1.308
1.308
1.308



Средно сложени работи, односно занимања за кои е потребен III 
степен на стручна подготовка, односно тесно квалификувани и стручни 
профили:

Занимања од III група на сложеност (однос 1,34)

- шивач 1,342
- телефонист 1,342
- бербер 1,342
- КВ-работници (електричар, бравар) 1,411
- возач (Б, Ц, Д или Е категорија) 1,411
- дактилограф 1,411
- готвач 1,582
- негувателка 1,582

Занимања од IV група на сложеност (однос 1,62)

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен IV степен на 
стручна подготовка, односно квалификувани или стручни профили:

- дактилограф 1-а класа, 1,616
- домаќинка 1,616
- благајник 1,616
- статистичар-обработувач 1,616
- административен техничар 1,616
- административно-технички секретар 1,616

- архивар 1,616
- книжничар 1,616
- ВКВ работници (бравар, електричар,

дрводелски работник, автомеханичар и др,) 1,685
- набавувач 1,753
- домаќин-економ 1,753
- книговодител 1,787
- книговодител-ликвидатор 1,787
- книговодител-контер 1,787
- главен (самостоен) готвач 1,822
-одговорен сметководител 1.856

Занимања од V група на сложеност (однос 1,89)

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен V степен на 
стручна подготовка, односно средно училиште стекнато преку образование:

- физиотерапист
- медицинска сестра
- иструктор

1.890
1.890 
1,959



- воспитувач 2,061

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен VI степен на 
стручна подготовка, односно више образование:

Занимања од VI група на сложеност
Подгрупа \Л/1 (однос 2,10)

- програмер на автоматска
обработка на податоци 2,096

- статистичар-евидентичар 2,130
- правник (со степен) 2,164
- економист (со степен) 2,164
- главна медицинска сестра 2,198
- физиотерапевт 2,198
- работен терапевт 2,198

- статистичар-истражувач 2,198

Подгрупа ^1/2 (однос 2,23)

- воспитувач 2,369
- социјален работник 2,712

Занимања од VII група на сложеност

Сложени и многу сложени работи, односно занимања, за кои е потребно 
VII степен на стручна подготовка, односно факултет:

Подгрупа VII/! -а (однос 2,85)

- дипломиран економист 2,849
- дипломиран правник 2,849
- дипломиран инженер по агрономија 2,849

Подгрупа V II/!-б (однос 2,92)

- дипломиран социјален работник 3,054
- дипломиран економист за стручна работа 3,054
- дипломиран правник за стручна работа 3,054
- психолог 3,054
- педагог 3,054
- дефектолог 3,054
- социолог 3,054
- логопед 3,054
- педагог за ресоцијализација 3,054



- воспитувач 
- сурдолог
- доктор по медицина

3.054
3.054
3.054

Подгрупа \Л1/2 (однос 3,26)

Сложени и високо сложени работи односно занимања за кои е потребен 
VII степен на стручна подготовка, магистратура и специјализација.

- специјалист (за социјална работа,
психолог, педагог, доктор по медицина)

- дипломиран правник со правосуден испит
- магистер (за социјална работа

и социјална политика, психолог, педагог, 
дефектолог, правни науки, економски 
науки, криминологија) и специјалист 
со постдипломски студии од најмалку 
2 години

Занимање од VIII група на сложеност (однос 3,40)

Самостојни и советодавни научно-истражувачки работи за кои е 
потребен VIII степен на стручна подготовка, односно доктори на науки:

- доктор на науки за социјална работа
и социјална политика 3,396

- доктор на науки - психолог 3,396
- доктор на науки-дефектолог 3,396
- доктор на правни науки 3,396
- доктор на економски науки 3,396
- доктор на социолошки науки 3,396
- доктор - педагог 3,396’

Член 3

3,191
3,260

3,260

Во членот 95 по зборот “месечната” се додава зборот “нето”.



Член 4
Членот 67 се менува и гласи:

“Член 67
Директор на јавна установа за социјална заштита ( установа, 

меѓуопштински центар за социјална работа, односно центар за социјална 
работа), остварува додаток на плата по основа на раководење и одговорност 
и тоа во:

- Завод за социјалните дејности 0,69
- установа со повеќе од 100 штитеници 0,69
- установа од 70 до 100 штитеници 0,62
- установа со помалку од 70 штитеници 0,55
- директор на центар за социјална работа на подрачја

со над 150.000 жители 0,69
- директор на центар за социјална работа на подрачја

од 80-150.000 жители 0,62
- директор на центар за социјална работа на подрачја
од 30-80.000 жители 0,55
- директор на центар за социјална работа на подрачја

помали од 30.000 жители 0,34

На раководни работници кои немаат ограничен мандат, по основа на 
раководење и одговорност, основната платата им се зголемува и тоа:
- секретар на установа за социјална заштита 0,34
- раководител на подружница 0,21
- раководител на одделение 0,14”

Член 5
Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија” а ќе се 
применува со исплатата на платата од 1. јануари 2009 година.

САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА *  , 
ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА Р1
ПретсеЈ^ѓтеЈ^га 

Спец.рад.суб.неурорадиолог
д-р Џ/

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Министер,
Џељаљ Бајрами
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Врз основа на преговорите водени на 27.04. 2006 година, помеѓу Владата на 
Република Македонија и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на РМ и понатамошните преговори помеѓу министерот за 
труд и социјална политика -  Стевчо Јакимовски и претседателот на 
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, 
д-р Симон Сиљановски, на 31.05.2006 година се постигна согласност за 
следната

С П О Г О Д Б А

1. Најниската плата за најнизок степен на сложеност за вработените во областа 
на социјалната заштита изнесува 4,000.00 денари.

2. Исплатата на платите на вработените од областа на социјалната заштита во 
висината утврдена во точката 1 од оваа спогодба ќе отпочне со исплата на 
платата за месец јули 2006 година и ќе се исплатува сукцесивно по 1% месечно 
за период од 24 месеци, односно до постигнување на износот на најниската 
плата .

3. Колективниот договор за социјална заштита ќе се потпише до 23.06.2006 
година.
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