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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК    

ЗА СО СТАВО Т, НАДЛЕЖ НО СТА И НАЧИНО Т НА РАБО ТАТА НАЗА СО СТАВО Т, НАДЛЕЖ НО СТА И НАЧИНО Т НА РАБО ТАТА НАЗА СО СТАВО Т, НАДЛЕЖ НО СТА И НАЧИНО Т НА РАБО ТАТА НАЗА СО СТАВО Т, НАДЛЕЖ НО СТА И НАЧИНО Т НА РАБО ТАТА НА    

ЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ НА Ф О НД О Т ЗА ЗД РАВСТВЕНОЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ НА Ф О НД О Т ЗА ЗД РАВСТВЕНОЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ НА Ф О НД О Т ЗА ЗД РАВСТВЕНОЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ НА Ф О НД О Т ЗА ЗД РАВСТВЕНО     

О СИГУРУВАЊ Е НА М АКЕД ОНИЈАО СИГУРУВАЊ Е НА М АКЕД ОНИЈАО СИГУРУВАЊ Е НА М АКЕД ОНИЈАО СИГУРУВАЊ Е НА М АКЕД ОНИЈА    

(Сл. Весник на РАМ . број 111/2000, 18/2006 и 84/2009)(Сл. Весник на РАМ . број 111/2000, 18/2006 и 84/2009)(Сл. Весник на РАМ . број 111/2000, 18/2006 и 84/2009)(Сл. Весник на РАМ . број 111/2000, 18/2006 и 84/2009)    

(Пречистен текст)(Пречистен текст)(Пречистен текст)(Пречистен текст)    

 

I. ОПШ ТИ О ДРЕД БИ 

 

Член 1 

 

Со овој правилник се уредува составот, надлеж носта и начинот на работа на 

лекарските ком исии за оценка на приврем ена спреченост за работа, во 

Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија (во натам ош ниот текст: 

Ф онд). 

 

II. СО СТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ 

 

Член 2 

 

 Првостепени и второстепени лекарски комисии, како стручно м едицински 

тела за давањ е наод, оценка и м ислењ е во постапката за оценувањ е на 

приврем ената спреченост за работа се ф орм ираат за подрачјето на секоја 

подрачна служ ба на Ф ондот. 

 На подрачјето на град Скопје, во зависност од бројот на осигурениците, 

односно бројот на предметите, м ож ат да се ф орм ираат две или повеќе 

првостепени лекарски ком исии. 

 

Ч лен 3 

 

Лекарските комисии по правило се ф орм ираат од редот на докторите на 

м едицина вработени во здравствените организации и во Ф ондот од 

подрачјето на опш тината, односно градот Скопје. 

Лекарските ком исии за оценка на приврем ената спреченост за работа се 

составени од претседател и два члена и нивни зам еници. 

Лекарските ком исии од став 2 на овој член се ф орм ираат со реш ение на 

директорот на Ф ондот. 

 

 

III. НАДЛЕЖ НОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КО М ИСИИ 

 

1. Првостепена лекарска ком исија 

Член 4 

Првостепената лекарска ком исија дава оценка за приврем ената спреченост 

за работа над 15 дена и тоа: 
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1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар од прим арната 

здравствена заш тита по наврш увањ ето на 15 дена непрекинато боледувањ е; 

2) кога осигуреникот ќе влож и приговор против оценката на избраниот 

лекар за приврем ената спреченост за работа; 

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара подрачната служ ба на 

Ф ондот, односно работодавецот; 

4) кога работодавецот, односно подрачната служ ба на Ф ондот ќе побара 

преиспитувањ е на оценка на приврем ена спреченост за работа; 

5) за неопходност на нега на дете до три годиш на возраст и на член на 

потесно семејство. Првостепената лекарска ком исија дава наод, оценка и 

м ислењ е и кога осигуреникот треба да оствари право на м едицинска 

рехабилитација во болнички услови во м едицинските центри и во Заводот 

за м едицинска рехабилитација - Скопје, или право на специјализирана 

м едицинска рехабилитација како продолж ено болничко лекувањ е.  

Првостепената лекарска ком исија дава наод, оценка и м ислењ е и за повреда 

на работа и проф есионално заболувањ е, за потребата од ортопедски 

помагала и ја утврдува здравствената состојба на лица кои дом аш ни 

работодавци ги упатуваат на работа во странство. 

 

Ч лен 5 

Првостепените лекарски ком исии врш ат и други работи кои со Законот за 

здравствено осигурувањ е или со опш т акт на Ф ондот им  се ставени во 

надлеж ност. 

 

2. Второстепена лекарска ком исија 

 

Ч лен 6 

 Второстепената лекарска ком исија одлучува по приговорите изјавени 

против наодите, оценките и м ислењ ата на првостепената лекарска 

ком исија. 

Д околку второстепената лекарска ком исија го изм енила наодот и 

м ислењ ето на првостепената лекарска ком исија по повод изјавениот 

приговор и на осигуреникот м у го продолж и боледувањ ето, при иста или 

влош ена здравствена состојба, одлучува по секој понатам ош ен предлог на 

избраниот лекар за продолж увањ е на приврем ената спреченост за работа. 

Кога за случаите од став 2 на овој член работодавецот или подрачната 

служ ба на Ф ондот ќе побара преиспитувањ е на оцената за приврем ена 

спреченост за работа, 

второстепената лекарска ком исија е долж на да постапи по барањ ето. 

 

3. Работа на лекарските ком исии 

 

Ч лен 7 

Лекарските ком исии работат врз основа на Законот за здравственото 
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осигурувањ е, опш тите акти на Ф ондот и овој правилник. 

 

 

Ч лен 8 

Лекарските ком исии работат и одлучуваат во полн состав, а м ислењ ето го 

донесуваат со м нозинство на гласови. 

 

Ч лен 9 

Лекарските ком исии своите наоди, оценки и м ислењ а ги даваат врз основа 

на непосреден лекарски преглед на осигуреникот и врз основа на 

м едицинската документација доставена од избраниот лекар, односно 

непосредно од осигуреникот. 

 

Ч лен 10 

Ако лекарската ком исија см ета дека м едицинската докум ентација не е 

доволна за давањ е наод, оцена и м ислењ е, ќе побара дополнителна 

м едицинска обработка, односно м едицинска докум ентација од избраниот 

лекар, доколку дополнителната обработка, односно докум ентација 

лекарската ком исија не ја обезбеди на друг начин. 

 

 

Ч лен 11 

Со работата на лекарската ком исија раководи и за нејзината работа е 

одговорен претседателот на лекарската комисија. 

 

Ч лен 12 

Против наодот, оценката и м ислењ ето на првостепената лекарска ком исија 

осигуреникот им а право на приговор во рок од 3 (три) дена до  торостепената 

лекарска ком исија, см етајќи од денот на соопш тувањ ето на оценката на 

првостепената лекарска ком исија. 

 

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува непосредно до торостепената 

лекарска ком исија, со наведувањ е на причините и околностите поради кои 

осигуреникот см ета дека оценката на првостепената лекарска ком исија не е 

правилна. 

 

Ч лен 13 

Наодот, оценката и м ислењ ето, лекарските ком исии на осигуреникот м у го 

соопш туваат во писм ена ф орм а. 

За наодот, оценката и м ислењ ето за секој конкретен случај, лекарските 

ком исии го известуваат избраниот лекар - лекарската ком исија против чија 

оценка е изјавен приговорот, организацијата во која е вработен 

осигуреникот, односно работодавецот. 

 

Ч лен 14 
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Во случај на подолго траењ е на привремената спреченост за работа до 12 

м есеци, лекарската ком исија задолж ително го упатува осигуреникот до 

надлеж ниот орган за оценувањ е на работната способност, според 

прописите за пензиското и инвалидското осигурувањ е. 

Лекарската ком исија ќе го упати осигуреникот до надлеж ниот орган за 

оценувањ е на работната способност и во рок пократок од рокот утврден во 

ставот 1 на овој член, доколку од природата на заболувањ ето односно 

повредата постојат индиции за трајно губењ е на работната способност кај 

осигуреникот. 

Лекарската ком исија води евиденција за осигурените лица кои се на 

подолго траењ е на привремена спреченост за работа. 

 

 

Ч лен 15 

Лекарските ком исии водат дневник за својата работа. 

Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за осигуреникот, наодот, 

оценката и м ислењ ето за приврем ена спреченост за работа. 

Д невниците за работа на лекарските ком исии се чуваат 10 години. 

 

Ч лен 16 

За организацијата и за аж урноста во работата, лекарските ком исии се 

одговорни пред раководителот на подрачната служ ба на Ф ондот. 

Лекарските ком исии тром есечно поднесуваат извеш тај за својата работа до 

директорот на Ф ондот. 

Лекарските ком исии во извеш тајот од став 2 на овој член доставуваат и 

список на осигурениците кои се на подолго траењ е на приврем ена 

спреченост за работа. 

 

IV . ПРЕО ДНИ И ЗАВРШ НИ О ДРЕД БИ 

 

Член 17 

Со денот на влегувањ ето во сила на овој правилник престанува да важ и 

Правилникот за составот, надлеж носта и начинот на работа на ком исиите 

за оценка на привремената спреченост за работа ("Служ бен весник на РМ " 

број 65/95). 

 

Ч лен 18 

О вој правилник влегува во сила осм иот ден од денот на објавувањ ето во 

"Служ бен весник на Република М акедонија". 


