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К О Л Е К Т И В Н И  Д О ГО В О РИ
801.

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Зако- 
нот за работните односи („Службен весник на Републи- 
ка Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 
50/10, 52/10 и 124/10), член 5 од Општиот колективен 
договор за јавниот сектор на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 
и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здрав- 
ствената дејност на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07 
17/09, 88/09 и 60/10) Министерството за здравство и 
репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, 
фармација и социјална заштита на Република Македо- 
нија, на 16 март 2011 година, склучија

А Н Е К С 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГО- 

ВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб- 
лика Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09 и 
60/10) по членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи:

А) соработнички звања: асистент/помлад асистент:
- доктор на медицина 2.993
- доктор на медицина магистер 3.235
- доктор на медицина специјалист 3.827
- доктор на медицина специјалист магистер 3.868
- доктор на медицина со докторат од мед. науки 4.331 
Б) наставно-научни и научни звања
- доктор на медицински науки-научен соработник 4.434
- доктор на медицински науки-доцент 4.486
- доктор на медицински науки-виш научен со- 
работник 4.589
- доктор на медицински науки-вонреден професор 4.640
- доктор на медицински науки-научен советник 4.691
- доктор на медицински науки-редовен професор 4.743

Коефициентите од став 1 на овој член се примену- 
ваат за пресметка и исплата на основна плата за работ- 
ното време од 35 часа неделно поминато во јавната 
здравствена установа универзитетска клиника, односно 
институт, согласно договорот за вработување.

Член 2
Овој Анекс за дополнување на Колективниот до- 

говор за здравствената дејност на Република Маке- 
донија влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма- 
кедонија“.

„Член 61-а
За поединечни работи, односно занимања за работ- 

ниците кои имаат засновано работен однос во јавните 
здравствени установи универзитетски клиники и ин- 
ститути, а се избрани во наставно-научни, научни и со- 
работнички звања и имаат засновано работен однос и 
на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје -  Ме- 
дицински факултет - Скопје се утврдуваат следните ко- 
ефициенти:

Бр. 07-34/1 
17 март 2011 година 

Скопје

Бр. 07-3510/1 
16 март 2011 година 

Скопје

Министерство за 
здравство

Самостоен синдикат за здравство, 
фармација и социјална заштита 

на Република Македонија
Претседател, Министер,

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. д-р Бујар Османи, с.р.
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