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1226.
Врз основа на челен 56 став 1 точка 8 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре- 
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,1 8/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012 и 16/2013), Управниот од- 
бор на Фондот за здравствено осигурување на Маке- 
донија, на седницата одржана на 14 март 2013 година, 
донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ- 
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ 

УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ОЧНАТА 
ХИРУРГИЈА

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

здравствени услуги од областа на очната хирургија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
62/2011 и 18/2013), во членот 2 во табелата, по услуга- 
та со шифра ХОМ8 се додава следната табела:

Реден
број Шифра Име на пакет-услуга Референтна

цена

9 Х0М9

Оператнвен зафат кај вродена катаракта со 
анестезија (сложена процедура) -  со 
факоемулзификација, предна витректомија 
и/или ленсектомија и вклучен постоперативен 
контролен преглед

104.550

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува- 

њето во „Службен весник на Република Македонија“ а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе- 
рот за здравство.

Бр. 02-3766/1 Управен одбор
14 март 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.

С П О Г О Д Б И
1227.

Врз основа на член 205, 206, 208, и 210, став 1 од 
ЗРО (пречистен текст „Сл весник на РМ“ бр.52/12), 
член 3 од ОКД (пречистен текст „Сл весник на РМ“ 
150/12) и член 8 од Законот за минимална плата („Сл. 
весник на РМ“ бр. 11/12), а во врска со член 121 од КД 
за текстилна индустрија на РМ, бр.0101-26/1 од 
7.11.2007, Спогодбата 0101 -27/1 од 4.11.2009 и Спогод- 
бата 0101-28/1 од 16.11.2012 година, Синдикатот на ра- 
ботниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на РМ и Здружението за текстилна индус- 
трија при Организацијата на работодавачи на Македо- 
нија на ден 3.4.2013, склучија

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА НА РМ

Член 1
Во член 32 став 3 се менува и гласи „ Пресметков- 

ната вредност на единица коефициент за најнизок сте- 
пен на сложеност за 2013 година се утврдува во висина 
од 6.859,00 денари“

Член 2
Во член 49, во ставот 1 алинеа 8, се брише точката, 

се става запирка и се додава текстот „доколку работни- 
кот работел најмалку 6 месеци во текот на годината“

Во член 49, во ставот 1 алинеа 9 се брише точката, 
се става запирка и се додава текстот „ доколку работ- 
никот бил редовен на работа 10 месеци во годината, 
имал просечно остварување на нормата од најмалку 
90% и остварил квалитет согласно номативите за ква- 
литет во претпријатието“

Во член 49 после став 1 се додава нов став кој гласи: 
„Регресот за годишен одмор и новогодишниот на- 

домест се исплатуваат доколку нивниот вкупен износ 
за исплата не надминува 1/3 од нето добивката на прет- 
пријатието“

Член 3
Спогодбата за измена и дополнување на Колектив- 

ниот договор за текстилна индустрија на РМ стапува 
на сила со денот на потпишувањето на истата.

Спогодбата за измена и дополнување на Колектив- 
ниот договор за текстилна индустрија на РМ се објаву- 
ва во „Службен весник на РМ“

Бр. 0101-21 
5 април 2013 година 

Скопје

Организација на 
работодавачи на Македонија

Здружение за текстилна Бр. 0101-14/1
индустриј а на РМ, 5 април 2013 година

Скопје 
Синдикат на работниците 

Претседател, од текстилната, кожарската
Димитар Поповски, с.р. и чевларската индустрија на РМ,

Претседател - ОРМ Претседател,
Ангел Димитров, с.р. Анѓелко Анѓелковски, с.р.

1228.
Врз основа на член 205, 206, 208, и 210, став 1 од 

ЗРО (пречистен текст „Сл весник на РМ“ бр.52/12), 
Член 3 од ОКД (пречистен текст „Сл. весник н РМ“ 
150/12) и член 8 од Законот за минимална плата („Сл. 
весник на РМ“ бр. 11/12), а во врска со член 121 од КД 
за кожарска и чевларска индустрија на РМ, бр.0101- 
10/1 од 7.2.2008, Спогодбата 0101-9/2 од 4.2.2010 и 
Спогодбата 0101-27/1 од 16.11.2012 година, Синдика- 
тот на работниците од текстилната,кожарската и 
чевларската индустрија на РМ. и Здружението за ко- 
жарско чевларска индустрија при Организацијата на 
работодавачи на Македонија на ден 3.4.2013, склучија
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С П  О Г О Д Б  А 
ЗА ИЗМЕНА И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВ- 
НИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКА И  ЧЕВЛАРСКА 

ИНДУСТРИЈА НА РМ

Член 1
Во член 32 став 3 се менува и гласи „Пресметковна- 

та вредност на единица коефициент за најнизок степен 
на сложеност за 2013 година се утврдува во висина од
6.859,00 денари.

Член 2
Во член 49, во ставот 1 алинеа 8 се брише точката, 

се става запирка и се додава текстот „доколку работни- 
кот работел најмалку 6 месеци во текот на годината“.

Во член 49, во ставот 1 алинеа 9 се брише точката, 
се става запирка и се додава текстот „доколку работни- 
кот бил редовен на работа 10 месеци во годината, имал 
просечно остварување на нормата од најмалку 90% и 
остварил квалитет согласно номативите за квалитет во 
претпријатието“.

Во член 49 после став 1 се додава нов став кој гласи:
„Регресот за годишен одмор и новогодишниот на- 

домест се исплатуваат доколку нивниот вкупен износ 
за исплата не надминува 1/3 од нето добивката на прет- 
пријатието“.

Член 3
Спогодба за измена и доплнување на Колективниот 

договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ ста- 
пува на сила со денот на потпишувањето на истата.

Спогодба за измена и доплнување на Колективниот 
договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ се 
објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-22 
5 април 2013 година 

Скопје

Организација на 
работодавачи на Македонија 

Здружение за кожарско 
чевларска индустрија на РМ,

Претседател,
Костадин Барзов, с.р.

Претседател - ОРМ 
Ангел Димитров, с.р.

Бр. 0101-15/1 
5 април 2013 година 

Скопје 
Синдикат на работниците 

од текстилната, кожарската 
и чевларската индустрија,

Претседател, 
Анѓелко Анѓелковски, с.р.
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