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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 203 став (6) од Законот за служба во Армијата на Република
Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11,
148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ВОЕНОЛЕКАРСКА
КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на работа на Второстепената военолекарска
комисија (во натамошниот текст: Комисијата), која одлучува по жалба против наодот,
оценката и мислењето на Военолекарската комисија за утврдување на посебната
здравствена способност на воениот и цивилниот персонал за вршење на служба во
Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
Член 2
Комисијата, работи на седници.
Седниците на Комисијата ги свикува и со нив раководи претседателот на Комисијата, а
во негово отсуство неговиот заменик.
Членовите на Комисијата во случај на отсуство и спреченост за работа ги заменуваат
нивните заменици.
За текот на седницата се води записник.
Записникот се потпишува од страна на претседателот или неговиот заменик.
Административно–стручната поддршка на Комисијата ја вршат и координираат лица
вработени во Министерството за одбрана.
Член 3
Комисијата, одлуката по жалба, поднесена против наодот, оценката и мислењето на
военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност за вршење
на служба во Армијата, ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на
Комисијата.
Ако некој од членовите на Комисијата не се согласува со одлуката, може да го издвои
своето мислење, со писмено образложение за несогласувањето.
Член 4
По приемот на жалбата, Комисијата проверува дали жалбата е допуштена, навремена и
поднесена од овластено лице.
Доколку Комисијата утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или поднесена
од неовластено лице, со одлука ќе ја отфрли истата.
Постапувањето по жалба, Комисијата го завршува најдоцна 15 дена од денот на
приемот на жалбата.
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Член 5
Комисијата за својата работа изготвува годишен извештај кој на почетокот на секоја
наредена година, се доставува до Владата на Република Северна Македонија и до
Министерството за одбрана.
Член 6
За својата работа во Комисијата, претседателот, членовите и нивните заменици, имаат
право на месечен надоместок.
Висината на месечниот надоместок од став 1 на овој член, се определува во месечен
нето износ од 5.000 денари по присуство на седница, за секој член, на кои се пресметува и
уплатува персонален данок на доход.
Средствата за исплата на месечниот надоместок од став 1 на овој член, се обезбедуваат
од буџетот на Министерството за одбрана.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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