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20120671838
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 20 став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07,
36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12), министерот за здравство,
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА
КОНТРОЛА НА ОЦЕНАТА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува составот и начинот на работа на медицинските
комисии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за работа, формирани
од работодавачите за своите вработени, за периодот кога надоместокот на плата го
исплатува работодавачот и комисиите формирани од министерот за здравство кои вршат
контрола на работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска
комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст:
Фондот) и на медицинските комисиите формирани од работодавачите.
СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ
Член 2
Медицинските комисии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за
работа се формираат од секој работодавач одделно, за своите вработени, за периодот кога
надоместокот на плата го исплатува работодавачот.
Министерот за здравство формира една односно повеќе комисии за контрола на
работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска комисија на
Фондот и на медицинските комисиите формирани од работодавачите, во зависност од
обемот на работа и видот на причините за спреченост за работа.
Член 3
Комисиите од членот 2 од овој правилник по правило се формираат од редот на
лекарите специјалисти вработени во здравствените установи во Република Македонија.
Комисиите за контрола на оцената на привремената спреченост за работа формирани од
министерот за здравство ги сочинуваат претседател и два члена избрани од редот на
лекарите специјалисти кои се истакнати здравствени работници од нивото на
секундарното и терциерното здравство (универзитетски клиники), со минимум 7 години
специјалистичко искуство во областа.
Претседателот и членовите на комисиите имаат заменици, кои ги заменуваат во случај
на спреченост.
Со работата на комисиите раководат претседателите на комисиите.
Член 4
Комисиите од член 2 ставот 1 од овој правилник се формираат со одлука на
овластеното лице кај работодавачот.
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Комисијата од член 2 ставот 2 од овој правилник се формира со решение на
министерот за здравство.
Мандатот на претседателот и членовите на комисиите од член 2 став 1 и 2 од овој
правилник трае една година со право на повторен избор.
НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ
Работа на комисиите формирани од работодавачите
Член 5
Медицинските комисии формирани од работодавачите за преиспитување на оцената за
привремената спреченост за работа, работат согласно прописите од областа на
здравственото осигурување.
Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите,
оцените и мислењата ги донесуваат со мнозинство на гласови.
Член 6
Медицинските комисии формирани од работодавачите своите наоди, оценки и мислења
ги даваат врз основа на медицински преглед на осигуреникот и проверка на медицинската
документација, за периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот.
Медицинските комисии формирани од работодавачите го повикуваат осигуреникот на
кого се врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа најдоцна еден
ден пред извршувањето на непосредниот медицински преглед.
Повикувањето на осигуреникот од став 2 на овој член го врши непосредно
претпоставеното лице односно овластеното лице кај работодавачот и одлучува на кој и на
колку од начините предвидени со овој правилник ќе се изврши повикувањето на
осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој член се врши со писмена покана
која се доставува со препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја
пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна
покана преку повик по телефон или со СМС порака.
Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува осигуреникот самиот во текот на
натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.
Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши
медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост
е должно да ја извести комисијата за причините за спреченост и за местото каде
осигуреникот се наоѓа.
Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се
потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.
Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со
осигуреникот, на доставницата покрај потписот на лицето се назначува и односот на тоа
лице со осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот по телефон или со СМС порака се врши на тој начин
што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот број што го има
пријавено осигуреникот кај работодавачот.
При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и
местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што се составува
службена белешка во три примероци од кои еден примерок е за комисијата, еден за
работодавачот и еден за осигуреникот.
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Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна
потврда дека истата е испорачана.
Член 7
Комисијата формирана од работодавачот одредува во кои простории на здравствена
установа ќе се изврши непосредниот медицински преглед на осигуреникот.
Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински
преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој член, истиот
може да се изврши и во здравствената установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување
или во местото каде престојува.
Ако комисијата смета дека доставената медицинска документација не е доволна за
давање наод, оцена и мислење, ќе побараат дополнителна медицинска документација од
избраниот лекар односно од Лекарските комисии на Фондот.
Работа на комисијата формирана од министерот за здравство
Член 8
Комисиите формирани од министерот за здравство за контрола на оцената на
привремената спреченост за работата на избраните лекари односно на првостепените и
второстепените лекарски комисии на Фондот и на комисиите формирани од
работодавачите, работат согласно прописите од областа на здравственото осигурување.
Комисиите од ставот 1 на овој член вршат контрола на работата на избраните лекари,
на првостепените и второстепените лекарски комисии на Фондот и на комисиите
формирани од работодавачите за преиспитување на оцена на привремената спреченост за
работа и преиспитување на оцената за привремена спреченост за работа со медицински
преглед и проверка на документацијата, по предлог на министерот за здравство и по
предлог на работодавач, осигуреник или заинтересирано лице.
Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите,
оцените и мислењата ги донесуваат со мнозинство на гласови.
Член 9
Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник своите наоди, оценки и мислења ги
даваат врз основа на медицински преглед на осигуреникот и проверка на медицинската
документација за периодот додека трае привремената спреченост за работа, односно врз
основа на проверка на претходно спроведените постапки од страна на избраниот лекар,
првостепената, односно второстепената лекарска комисија и на медицинската комисија
формирана од работодавачите, како и со проверка на веродостојноста на доставените и
евидентирани податоци од значење за оцената на привремената спреченост за работа.
Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник, го повикуваат осигуреникот на кого се
врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа најдоцна еден ден пред
извршувањето на непосредниот медицински преглед.
Повикувањето на осигуреникот на кого се врши контрола на оцената на привремената
спреченост за работа го врши претседателот на комисијата кој одлучува и на кој и на
колку од начините предвидени со овој правилник ќе се изврши повикувањето на
осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој член се врши со писмена покана
која се доставува со препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја
пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна
покана преку повик по телефон или со СМС порака.
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Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува осигуреникот самиот во текот на
натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.
Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши
медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост
е должно да ја извести комисијата за причините за спреченост и за местото каде
осигуреникот се наоѓа.
Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се
потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.
Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со
осигуреникот, на доставницата покрај потписот на лицето се назначува и односот на тоа
лице со осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот по телефон или со СМС порака се врши на тој начин
што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот број што го има
пријавено осигуреникот кај работодавачот.
При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и
местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што се составува
службена белешка во три примероци од кои еден примерок е за комисијата, еден за
работодавачот и еден за осигуреникот.
Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна
потврда дека истата е испорачана.
Член 10
Комисијата од член 8 став 1 од овој правилник, одредува во кои простории на
здравствена установа ќе се изврши непосредниот медицински преглед на осигуреникот.
Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински
преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој член, истиот
може да се изврши и во здравствената установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување
или во местото каде престојува.
Ако комисијата од член 8 став 1 од овој правилник смета дека доставената медицинска
документација не е доволна за давање наод, оцена и мислење, ќе побара дополнителна
медицинска документација од избраниот лекар, првостепената, односно второстепената
лекарска комисија и од медицинската комисија формирана од работодавачите.
Член 11
За својата работа комисиите од член 8 став 1 од овој правилник изготвуваат месечни
извештаи кои на почетокот на секој нареден месец, за претходниот месец ги доставуваат
до министерот за здравство.
Член 12
Стручно-техничката помош во работата на комисиите од член 8 став 1 од овој
правилник се обезбедува од вработените во Министерството за здравство овластени од
страна на министерот за здравство.
Член 13
Комисиите формирани од работодавачите и комисиите формирани од министерот за
здравство за контрола на оцената на привремената спреченост за работа, своите наоди,
оценки и мислења ги изготвуваат во писмена форма и ги доставуваат до осигуреникот,
работодавачот и до првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот.
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Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.07-4141/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
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