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за обезбедување на јавна услуга, односно универзална 
услуга во снабдувањето со енергија, во согласност со 
правилата за снабдување со соодветен вид на енергија 
се преземаат следните мерки: 

1. неисклучување на ранлив потрошувач поради 
неплатени сметки за испорачана енергија во месеците 
декември, јануари и февруари, при што оваа мерка не 
се однесува на домаќинства во оддалечени подрачја за-
пишани во евиденцијата за ранливи потрошувачи на 
енергија.  

2. неисклучување на ранлив потрошувач на енерги-
ја поради неплатена сметка за испорачана енергија ако 
од рокот за доспеаност за плаќање на сметката не се 
поминати повеќе од 60 дена. 

3. известување во писмена форма за планираното 
исклучување, најдоцна 40 дена пред исклучувањето. 

4. можност за одложено плаќање на доспеаниот 
долг или реструктуирање на долгот.  

5. информирање на ранливите потрошувачи на 
енергија за нивното право да побараат користење на 
една или повеќе од мерките за заштита.  

(2) За користење на една од мерките од став (1) на 
овој член, ранливиот потрошувач на енергија доставу-
ва барање до снабдувачот. Кон барањето се доставува: 

1. потврда или решение дека лицето користи парич-
но право на гарантирана минимална помош или соци-
јална сигурност за старите лица. 

2. платена сметка за енергија за месецот што му 
претходи на месецот во кој се доставува барањето која 
гласи на име на ранливиот потрошувач или член на не-
говото домаќинство, од којашто може да се утврди де-
ка барателот е приклучен на мрежата за дистрибуција 
на електрична енергија, природен гас или топлинска 
енергија.  

 
Надлежни органи и начини на спроведување  

на мерките 
 

Член 8 
Надлежни органи за спроведување на оваа програ-

ма се: 
- Министерството за труд и социјална политика за 

мерките од член 3 од оваа програма согласно Законот 
за социјална заштита. 

- Министерството за економија за мерките од член 
4  од оваа програма.  

- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-
ги за мерките од член 6 и член 7 од оваа програма сог-
ласно Правилата за снабдување со соодветниот тип на 
енергија. 

 
Извори на средства 

 
Член 9 

(1) За спроведување на оваа програма, дел од сред-
ствата во износ од  60.000.000,00 денари се обезбедени 
во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 
година,  потпрограма 32–Развој на енергетиката,  став-
ка 464–Разни трансфери, наменети за финансиска под-
дршка за потрошувачи на енергија со ниски примања. 

(2) Дел од планираните средства се обезбедени во 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 го-
дина согласно потпрограма 50, ставка 471 за надомес-
тоци за социјална заштита во Програмата за остварува-
ње на социјална заштита за 2022 година, кои се плани-
рани за остварување на социјални надоместоци-гаран-
тирана минимална помош и парична помош за социјал-
на сигурност за старите лица. 

Годишен извештај 
 

Член 10 
Министерството за економија до 31 јануари 2023 

година, доставува извештај до Владата на Република 
Северна Македонија со показатели за реализација на 
оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите 
резултати, како и образложение за евентуални отстапу-
вања од планираните активности. 

  
Завршна одредба 

 
Член 11 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 јануари 2022 година.  

 
Бр. 40-13584/1  Претседател на Владата

30 декември 2021 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
4805. 

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот до-
говор за здравствената дејност на Република Македо-
нија („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, „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.196/19, 219/19, 
1/20, 22/20, 32/20 и 174/21), Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија, претставуван од претседателот д-р Љу-
биша Каранфиловски и Министерството за здравство, 
претставувано од министерот д-р Венко Филипче, на  
2021 год, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА 
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА  

ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа Спогодба се уредува начинот  на пресмету-

вање и исплата на платите во здравствената дејност во 
Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

При утврдување на најниската плата се поаѓа осо-
бено 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 14.090,00 денари. 

Пресметувањето на најниската плата утврдена во 
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со ис-
плата  на платата за месец  јануари  2022 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 Спогод-
ба 14.090,00 денари, се множи со соодветниот коефи-
циент за одделни степени на сложеност  утврдени во 
Колективниот договор за здравствената дејност.  
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Член 4 
Основната плата на работникот  согласно Колек-

тивниот договор не може да биде пониска од минимал-
ната плата утврдена со Законот за минимална плата. 

Доколку платата за одделни степени на сложеност, 
пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогод-
ба изнесува помалку од минималната плата во Репуб-
лика Северна Македонија, истата треба да се зголеми 
до износот на минималната плата. 

 
Член 5 

Во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување 
на оваа Спогодба, јавните здравствени установи треба  
да ги усогласат актите за исплата на плати на вработе-
ните. 

 
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 при-
мероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогод-
бена страна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба 

престанува да важи Спогодбата за утврдување на нај-
ниската плата за најнизок степен на сложеност и за на-
чинот на пресметување и исплата на платите во здрав-
ствената дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“  бр.158/14,  137/16,  179/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр 22/20). 

 
Член 9 

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а  ќе се применува со ис-
плата на платата за месец јануари 2022 година. 

 
Бр. 0201-113/1 Бр. 17-9326/1

30 декември 2021 година 30 декември 2021 година
Скопје Скопје

 
Самостоен синдикат  

за  здравство, фармација и  
социјална заштита на РМ Министерство за здравство

Претседател, Министер, 
д-р Љубиша Каранфиловски,с.р. д-р Венко Филипче, с.р.
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