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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на 4 јули 2011 година, утврди пречистен текст на Правилникот за составот,
надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија. Пречистениот текст го опфаќа основниот текст на
правилникот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 111/2000 и
измените и дополнувањата објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број
18/2006 и 84/2009.
ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА
НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредува составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските
комисии за оценка на привремена спреченост за работа, во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).
II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ
Член 2
Првостепени и второстепени лекарски комисии, како стручно медицински тела за
давање наод, оценка и мислење во постапката за оценување на привремената спреченост
за работа се формираат за подрачјето на секоја подрачна служба на Фондот.
На подрачјето на град Скопје, во зависност од бројот на осигурениците, односно
бројот на предметите, можат да се формираат две или повеќе првостепени лекарски
комисии.
Член 3
Лекарските комисии по правило се формираат од редот на докторите на медицина
вработени во здравствените организации и во Фондот од подрачјето на општината,
односно градот Скопје.
Лекарските комисии за оценка на привремената спреченост за работа се составени од
претседател и два члена и нивни заменици.
Лекарските комисии од став 2 на овој член се формираат со решение на директорот на
Фондот.
III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ
1. Првостепена лекарска комисија
Член 4
Првостепената лекарска комисија дава оценка за привремената спреченост за работа
над 15 дена и тоа:
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1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар од примарната здравствена заштита
по навршувањето на 15 дена непрекинато боледување;
2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против оценката на избраниот лекар за
привремената спреченост за работа;
3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара подрачната служба на Фондот,
односно работодавецот;
4) кога работодавецот, односно подрачната служба на Фондот ќе побара
преиспитување на оценка на привремена спреченост за работа;
5) за неопходност на нега на дете до три годишна возраст и на член на потесно
семејство.
Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и кога осигуреникот
треба да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички услови во
медицинските центри и во Заводот за медицинска рехабилитација - Скопје, или право на
специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.
Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и за повреда на работа и
професионално заболување, за потребата од ортопедски помагала и ја утврдува
здравствената состојба на лица кои домашни работодавци ги упатуваат на работа во
странство.
Член 5
Првостепените лекарски комисии вршат и други работи кои со Законот за здравствено
осигурување или со општ акт на Фондот им се ставени во надлежност.
2. Второстепена лекарска комисија
Член 6
Второстепената лекарска комисија одлучува по приговорите изјавени против наодите,
оценките и мислењата на првостепената лекарска комисија.
Доколку второстепената лекарска комисија го изменила наодот и мислењето на
првостепената лекарска комисија по повод изјавениот приговор и на осигуреникот му го
продолжи боледувањето, при иста или влошена здравствена состојба, одлучува по секој
понатамошен предлог на избраниот лекар за продолжување на привремената спреченост
за работа.
Кога за случаите од став 2 на овој член работодавецот или подрачната служба на
Фондот ќе побара преиспитување на оцената за привремена спреченост за работа,
второстепената лекарска комисија е должна да постапи по барањето.
3. Работа на лекарските комисии
Член 7
Лекарските комисии работат врз основа на Законот за здравственото осигурување,
општите акти на Фондот и овој правилник.
Член 8
Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн состав, а мислењето го донесуваат
со мнозинство на гласови.
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Член 9
Лекарските комисии своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на
непосреден лекарски преглед на осигуреникот и врз основа на медицинската
документација доставена од избраниот лекар, односно непосредно од осигуреникот.
Член 10
Ако лекарската комисија смета дека медицинската документација не е доволна за
давање наод, оцена и мислење, ќе побара дополнителна медицинска обработка, односно
медицинска документација од избраниот лекар, доколку дополнителната обработка,
односно документација лекарската комисија не ја обезбеди на друг начин.
Член 11
Со работата на лекарската комисија раководи и за нејзината работа е одговорен
претседателот на лекарската комисија.
Член 12
Против наодот, оценката и мислењето на првостепената лекарска комисија
осигуреникот има право на приговор во рок од 3 (три) дена до второстепената лекарска
комисија, сметајќи од денот на соопштувањето на оценката на првостепената лекарска
комисија.
Приговорот од став 1 на овој член се поднесува непосредно до второстепената лекарска
комисија, со наведување на причините и околностите поради кои осигуреникот смета дека
оценката на првостепената лекарска комисија не е правилна.
Член 13
Наодот, оценката и мислењето, лекарските комисии на осигуреникот му го
соопштуваат во писмена форма.
За наодот, оценката и мислењето за секој конкретен случај, лекарските комисии го
известуваат избраниот лекар - лекарската комисија против чија оценка е изјавен
приговорот, организацијата во која е вработен осигуреникот, односно работодавецот.
Член 14
Во случај на подолго траење на привремената спреченост за работа до 12 месеци,
лекарската комисија задолжително го упатува осигуреникот до надлежниот орган за
оценување на работната способност, според прописите за пензиското и инвалидското
осигурување.
Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до надлежниот орган за оценување на
работната способност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на овој член,
доколку од природата на заболувањето односно повредата постојат индиции за трајно
губење на работната способност кај осигуреникот.
Лекарската комисија води евиденција за осигурените лица кои се на подолго траење на
привремена спреченост за работа.
Член 15
Лекарските комисии водат дневник за својата работа.
Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за осигуреникот, наодот, оценката и
мислењето за привремена спреченост за работа.
Дневниците за работа на лекарските комисии се чуваат 10 години.
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Член 16
За организацијата и за ажурноста во работата, лекарските комисии се одговорни пред
раководителот на подрачната служба на Фондот.
Лекарските комисии тромесечно поднесуваат извештај за својата работа до директорот
на Фондот.
Лекарските комисии во извештајот од став 2 на овој член доставуваат и список на
осигурениците кои се на подолго траење на привремена спреченост за работа.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
составот, надлежноста и начинот на работа на комисиите за оценка на привремената
спреченост за работа („Службен весник на РМ“ број 65/95).
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 02-10378/24
4 јули 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.
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