Врз основа на член 9 став 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА И НА
ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ЛИЦАТА КОИ ЌЕ ГО СЛУЖАТ
ВОЕНИОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на работните места и видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба определени од
страна на здравствените, хуманитарните или социјалните организации и установи и противпожарни единици.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-159/1
27 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Прилог бр. 1

ПРЕГЛЕД
НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ СО ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ВИДОТ И
ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА
Ред.
број
1

Организации и установи во кои ќе се
служи воен рок во цивилна служба
2
1. Медицински центар-Штип
2. Медицински центар - Кавадарци

3. Медицински центар-Куманово

4. Медицински центар- Прилеп
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Видот и обемот на задачите
3
- општи и помошни работи во различни работни единици
- лекар, стоматолог, дипломиран правник,
економист, лаборанти, заботехничари, медицински техничари, техничар-електро
енергетичар, автосообраќајни техничари,
кандидати со средно образование - гимназија, ВКВ и КВ работници, бравари, автомеханичари, столари
- одржување на хигиена
- занаетчиски работи (молер, електричар,
столар)
- работи на место болничар
- вратар-портир
- работник со стручна подготовка од
областа на медицината
-лекари
-стоматолози
- психолози
- средно и виш медицински кадар од сите
профили
- работници занаетчии
- општи работници

5. Медицински центар-Битола

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

- медицински техничари
- болничари
- чистачи
- возачи на моторни возила
- ракувачи со парни котли
- електричари
- водоводџии
- заварувачи
- останати технички работници
- лекари
Медицински центар-Гостивар
- лекари од општа пракса, стоматолози,
виши здравствени работници, медицински техничари, лаборанти, забни техничари, фармацевтски техничари, физиотерапевтски техничари, забни асистенти, возачи, автомеханичари, КВ и ВКВ работници од услужна техничка служба
Медицински центар - Охрид
- лекар
- медицински техничар
болничари
Клинички центар - Скопје
- комунален сервис
- занат сервис (електричари, водоводџии)
- централна перална (машински перачи)
- сектор енергетика (заварувачи)
- о.е. клиники (лаборанти, болничари)
ЈУ Специјален завод - лекар
Демир Капија
- медицински техничари
- физио-терапевт
- негователи
ЈУ Завод за заштита и рехабилитаци- - помошен персонал во зависност од
ја-Бања Банско- Струмица
нивната квалификација.
ЈУ Старски дом „Сју Рајдер“ - Би- - лекари специјалисти: интернист и
невро-психијатар
тола
- неговател
- чувари-портир
- хаус-мајстор/со познавање на браварски работи и електричарски работи
ЈУ Старски дом „Киро Крстевски - лекари-општа пракса
- социјален работник
Платник“ - Прилеп
- физио-терапевт
- хигиеничари
- портир
медицински техничари
Ју „Зафир Сајто“ - Куманово
- болничари
- електричари и електроничари
- лекари
- кувари
- чувари
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14. Геронтолошки завод „13 Ноември“ - одржувачи на дворни површини
- Скопје
- работа во перална
- утовар-растовар
- хигиеничари
15. ЈУ за згрижување на деца со воспитно - општи и помошни работи
социјални проблеми-Скопје
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