
 
Министерството за здравство и Самостојниот синдикат за здравство, фармaција и 
социјална заштита на Република Mакедонија на 10 јануари 2013 година склучија  
 
АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
                                                     Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија 
(Службен весник на Република Македонија бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 
33/11) по членот 61-а се додава нов член 61 – б кој гласи: 
                                            
                                                      “Член 61-б“ 
 
За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано 
работен односи во јавните здравствени установи: општи болници, специјализирани 
болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со 
исплата на платата за месец мај 2014 година, и тоа: 
 
А) Подгрупи VII/2-б: 
Доктор на медицина и стоматологија – специјалист                         3,876 
Асистент                                                                                                 4,028 
Доктор на медицина и стоматологија – специјалист – примариус   4,151 
Доктор на медицина и стоматологија – субспецијалист                    4,200 
 
Б) Подгрупи VIII-а 
Доктор на медицински науки                                                                 4,457 
Доктор на медицински науки – асистент                                              4,488 
 
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во три фази 
почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2013 до мај 2014 година, при 
што ќе се применуваат следните коефициенти: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
А) Подгрупи VII/2 – б 
 
 
Занимања 

 
Од февруари 2013 
до октомври 2013  

 
Од ноември 2013 
до април 2014 г. 

 
Од мај 2014 

 
Доктор на 
медицина и 
стоматологија - 
специјалист 
 

 
 
 
3,407 

 
 
 
3,563 

 
 
 
3,876 

 
Асистент 

 
3,541 
 
 

 
3,703 

 
4,028 

Доктор на 
медицина и 
стоматологија – 
специјалист – 
примариус 

3,649 3,816 4,151 

Доктор на 
медицина и 
стоматологија – 
субспецијалист 

3,623 3,816 4,200 

 
Подгрупи VIII-а 
Занимања Од февруари 2013 

до октомври 2013 
 

Од ноември 2013 
до април 2014 
       

Од мај 2014 

 
Доктор на 
медицински науки 

 
3,918 
 
 

 
4,098 
 
 

 
4,457 
 
 

 
Доктор на 
медицински науки 
– асистент 

 
3,946 
 

 
4,126 

 
4,488 

 
 
 
                                                        Член 2 
 
Заради внесување податоци за утврдување плата за работната успешност, 
директорот на јавната здравствена установа определува најмалку еден 
администратор во јавната здравствена установа, а доколку јавната здравствена 



установа има поголеми организациони единици, најмалку еден администратор за 
секоја поголема организациона единица, кој ќе врши внесување на сите податоци 
во електронскиот систем за евиденција на работната успешност и ќе биде 
одговорен за точноста и навременото внесување на податоците. 
Директорот на јавната здравствена установа е должен да му овозможи на 
здравствениот работник – доктор по медицина и стоматологија – специјалист увид 
во електронскиот систем за евиденција на работната успешност, за податоците кои 
се однесуваат на тој здравствен работник. 
Директорот на јавната здравствена установа е должен на барање на здравствениот 
работник – доктор на медицина и стоматологија – специјалист да му овозможи да 
постигне нормална работна успешност – основна плата без притоа да се наруши 
правото на пациентот на избор на доктор, во спротивно директорот е должен да му 
ја исплати основната плата.  
Платата на здравствените работници – доктори на медицина и стоматологија – 
специјалисти ќе се пресметува врз основа на работната успешност на секој 
здравствен работник – доктор на медицина и стоматологија – специјалист утврдена 
согласно закон и Колективниот договор за здравствената дејност на Република 
Македонија бр 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11 на тој начин што 
просечната работна успешност за периодот од претходните три месеци претставува 
основ за утврдувањето на висината на платата за тековниот месец. 
Доколку во групата на здравствени работници – доктори на медицина и 
зтоматолози – специјалисти за кои се пресметува платата има двајца работници, 
тогаш ќе се смета дека има нормален учинок 1 доколку коефициентот на 
успешност на работникот е од 0,94 до 1,05, а доколку има тројца или повеќе 
работници ќе се смета дека има нормален учинок 1 доколку коефициентот на 
успешност на работникот е од 0,96 до 1,02. 
Здравствените услуги дадени од страна на здравствените работници – доктори на 
медицина и стоматологија – специјалисти за време на дежурство или за време 
работа во ургентни служби, ќе се евидентираат во системот на плаќање по 
успешност со коефициент 1. 
Министерството за здравство во соработка со Лекарската комора на Македонија, 
стручни здруженија односно стручни тимови, може да утврди индикатори за 
квалитет на здравствените услуги на ниво на јавна здравствена установа или на 
ниво на Република Македонија. 
Бодовникот на услугите ќе се подготви во јавната здравствена установа и ќе важи 
само доколку Министерството за здравство даде писмена согласност на истиот.  
   При изготвување на бодовниците, јавните здравствени установи може да 
користат позитивни странски искуства од државите членки на ОЕЦД, а особено 
при утврдувањето на тежинските коефициенти на здравствените услуги при што 
особено ќе се води сметка потешките интервенции да носат поголем број бодови. 
Тежината на интервенциите се утврдува особено како резултат на времето 
потребно за извршување на здравствената услуга, можноста за лекарска грешка, 
сложеноста и фактот дека здравствената услуга се извршува само во една или 
неколку здравствени установи. 
 
                                                 Член 3 



Системот на пресметка на плата и исплатата на плата по успешност предвидена со 
овој анекс ќе се применува од јануари 2013 година. 
 
                                                 Член 4 
Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за 
здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
Бр. 0101-7/1                                                                                Бр. 07-272/1 
10 јануари 2013 година                                                           10 јануари 2013 година 
  Скопје                                                                                          Скопје 
Самостоен синдикат за                                                             Министерство за 
здравство, фармација                                                                здравство 
социјална заштита на 
Република Македонија 
 
Претседател                                                                                  Министер 
Д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.                                         Никола Тодоров, с.р. 


