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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Северна
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11,
55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
СПЕЦИФИЧНА ВОЕНА СЛУЖБА НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на додатокот на плата за вршење на
специфична воена служба на медицинскиот персонал во Армијата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
Член 2
Под медицински персонал во Армијата, во смисла на овој правилник, се подразбира
воен и цивилен персонал на служба во Армијата, кој работи како здравствен работник или
здравствен соработник, кој извршува должности во превентивната, примарната и
специјалистичко-консултативна здравствена дејност, и тоа:
1.Здравствени работници: лекар–специјалист, фармацевт – специјалист, стоматолог –
специјалист, доктор на медицина, дипломиран фармацевт, доктор на стоматологија,
медицински техничар, стоматолошки техничар, фармацевтски техничар, лабораториски
техничар и РТГ техничар.
2. Здравствени соработници: психолог–специјалист, специјалист по санитарна хемија,
специјалист по токсиколошка хемија, психолог, дефектолог, физичар и биохемичар.
Член 3
Висината на додатокот на плата од член 1 од овој правилник, изнесува за:
- лекар–специјалист –400 бодови,
- фармацевт–специјалист–300 бодови,
- стоматолог–специјалист– 300 бодови,
- психолог–специјалист – 250 бодови,
- специјалист по санитарна хемија – 250 бодови,
- специјалист по токсиколошка хемија – 250 бодови,
- доктор на медицина– 200 бодови,
- дипломиран фармацевт – 200 бодови,
- доктор на стоматологија – 200 бодови,
- психолог – 200 бодови,
- дефектолог – 200 бодови,
- физичар – 200 бодови,
- биохемичар- 200 бодови,
- медицински техничар – 150 бодови,
- стоматолошки техничар – 150 бодови,
- фармацевтски техничар– 150 бодови,
- лабораториски техничар– 150 бодови и
- РTГ техничар– 150 бодови.
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Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
утврдување за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на
медицински персонал-лекари специјалисти во Армијата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 55/13 и 35/16).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Северна Македонија”.
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