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20110681758
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 203 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.36/10, 23/11 и 47/11),
министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ВОЕНИОТ
ПЕРСОНАЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на работа на военолекарската комисија за
утврдувањето на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на
служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
Член 2
Военолекарската комисија (во натамошниот текст: Комисијата) е стручно медицинско
тело за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење
на служба во Армијата, со седиште во Военомедицинскиот центар во Скопје.
Член 3
Наодот, оцената и мислењето за посебната здравствена способност на воениот персонал
(во натамошниот текст:лицата), Комисијата ги дава врз основа на лекарските наоди и
современите достигнувања во медицинската наука.
Здравствената способност на лицата се оценува според Списокот на болестите,
телесните мани, недостатоци и повреди за оцена на здравствената способност за служба во
Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Списокот на болести), кој е
даден во прилог и е составен дел на Правилникот за мерилата за оценување на посебната
здравствена и физичка способност на воениот персонал за служба во Армијата.
Член 4
Комисијата од член 2 од овој правилник е составена од пет члена.
Комисијата од став 1 на овој член работи во полн состав и дава наод, оцена и мислење
со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.
Ако некој од членовите на Комисијата не се согласува со дадениот наод, оцена и
мислење, може да го издвои своето мислење со писмено образложение за
несогласувањето.
Член 5
Со работата на Комисијата раководи претседателот на Комисијата кој е лекар од
соодветна специјалност, а во негово отсуство раководи неговиот заменик, кој е исто така
лекар од соодветна специјалност.
Административно-техничките работи на Комисијата ги врши секретарот на Комисијата.
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Член 6
Наодот, оцената и мислењето за телесно оштетување на лицето поради рана, повреда
или оштетување на организмот како последица на болест или како непосредна последица
на воената служба, Комисијата го дава врз основа на медицинската документација и
податоците за околностите на настанувањето на повредата, односно болеста, доставени од
страна на воената единица-установа која го упатила лицето до Комисијата.
Член 7
Комисијата дава наод, оцена и мислење за здравствената способност за вршење служба
во Армијата кога лицето се наоѓа на лекување во стационарни и здравствени установи или
е на подолго боледување, а е потребна оцената на здравствената способност за вршење на
служба во Армијата.
Член 8
По барање на комисијата која спроведува постапка за прием на лица на служба во
Армијата, по предлог на лекарот што го лекува лицето, по предлог од надлежниот
старешина на воената единица-установа во која лицето е на служба, или на барање на
лицето, врз основа на непосредниот извршен преглед на лицето и извршениот увид во
целокупната медицинска документација (наод од специјалистички прегледи, систематски
прегледи, отпусни писма, лабораториски, рендгенски и други наоди издадени од надлежен
лекар од воени или други здравствени установи), Комисијата дава наод, оцена и мислење
за посебната здравствена способност на лицето за вршење на служба во Армијата
По исклучок од став 1 на овој член, доколку лицето не се јави на прегледот на кој е
повикано, Комисијата може да даде наод, оцена и мислење и врз основа на приложената
медицинска документација.
Член 9
Ако се оцени дека приложената медицинска документација не е доволна за давање
наод, оцена и мислење за посебната здравствена способност, лицето може да се упати на
дополнителни (проширени) испитувања во Военомедицинскиот центар или во друга
здравствена установа.
Член 10
Ако се утврди дека лицето за кое треба да се даде наод, оцена и мислење го нема
завршено лекувањето, предметот се враќа до надлежниот лекар, со препорака за
постапување до завршувањето на лекувањето.
Член 11
Кога се дава наод, оцена и мислење за посебната здравствена способност на лицето, се
дава и мислење за тоа дека раната, повредата или оштетувањето е добиено при вршење на
службата, односно дека болеста или влошувањето на болеста е непосредна последица на
вршењето на службата.
Член 12
Ако лицето чија здравствена способност за вршење на службата во Армијата се
оценува, е заболено од повеќе болести или има повеќе повреди, првин се утврдува
најтешкото заболување или повреда, а потоа се наведуваат и останатите болести и
повреди.
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Член 13
Ако кај лицето кое се оценува се утврди дека се работи за болест која не е наведена во
Списокот на болестите, се дава наод, оцена и мислење за болеста која е најслична од
наведените болести во Списокот на болестите.
Член 14
Кога се дава наод, оцена и мислење за промена на родот, службата или военоевиденциската специјалност на лицето, се предлагаат и должности кои лицето може да ги
извршува во друг род, служба или специјалност.
Член 15
Кога се дава наод, оцена и мислење дека е потребно ослободување на лицето од
извршување на одредени должности во службата за периодот за шест месеци, се
предлагаат и должности кои лицето може да ги извршува во тој период, а кои нема штетно
да се одразат на неговото здравје.
Член 16
Кога се дава наод, оцена и мислење за повреда и оштетување на организмот на лицето,
за остварување на правото на еднократен паричен надоместок од член 190 од Законот за
служба во Армијата на Република Македонија, Комисијата го утврдува степенот на
повредите и оштетувањата на организмот според листата на професионални заболување
утврдени со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.
Член 17
Заради донесување на соодветно решение или наредба за остварување на правата на
лицето во врска со посебната здравствена способност за служба во Армијата, наодот,
оцената и мислењето на Комисијата, се доставуваат до надлежниот орган, односно
лекарот, како и до министерот за одбрана или до од него овластено лице, односно до
началникот на Генералштабот на Армијата.
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот на работа на военолекарската комисија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.79/03).
Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2870/1
28 април 2011 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.
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