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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 210 став (2) 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, 193/15и 71/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/19, 275/19и 14/20), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА
АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на спроведување на контролни здравствени прегледи на
активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“бр.68/11), во насловот зборовите:
„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во членовите 1 и 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Република Северна Македонија“.
Член 3
Во членот 3, зборовите „(периодични)“ и „(претходни)“ се бришат.
Член 4
Членот 4 се менува и гласи:
„На редовни систематски специјалистички прегледи, се упатуваат сите лица.
Редовните систематски специјалистички прегледи се периодични, согласно прописите
за безбедност и здравје при работа, како и прописите кои се однесуваат на службата во
Армијата на Република Северна Македонија.“
Член 5
Членот 5 се менува и гласи:
„На вонредни систематски специјалистички прегледи се упатуваат лицата, по
претходно укажана потреба, и тоа:
- возачите на воени моторни возила од сите категории,
- лицата кои се упатуваат на школување во странство,
- припадниците на специјалните единици (воени падобранци и воени нуркачи),
- лицата кои учествуваат на вежби, обука, во хуманитарни операции, меѓународни
операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на
индивидуална или колективната самоодбрана, како и операции за кризен менаџмент и
кооперативна безбедност,
- воените претставници на Република Северна Македонија, од член 199 став (1) од
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- лицата кои се упатуваат на должности во командните структури на НАТО,
дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на
меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на
Републиката,
- лицата кои вршат служба изложена на висок ризик и
- лицата по наредба на претпоставен старешина, за оценка на здравствената способност,
поради промена на здравствената состојба предизвикана од заболување или повреда.
Лицата од став 1 алинеја 8 на овој член, при упатување на вонредни систематски
специјалистички прегледи, потребно е со себе да носат и карактеристика од
претпоставениот старешина и опис и попис на работни задачи од работното место.“
Член 5
Во членот 6 зборот „(периодични)“, се брише.
Член 6
Во членовите 7 и 10 зборот „- установата“, се брише.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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Скопје

Министер за одбрана,
Радмила Шеќеринска-Јанковска, с.р.
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