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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 

РЕВИЗИЈА НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ, 

ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, април 2010 

 

Врз основа на член 139-а став 6 Законот за пензиското и инвалидското осигурување 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71,96, 32/97, 24/00, 

96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06,  153/07, 152/08, 161/08,81/09 и 156/09), 

министерот за труд и социјална политика, донесе 
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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 

РЕВИЗИЈА НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ, 

ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА 

 

 

 

Член 1 

 

Со овој правилник се уредува организацијата, составот и начинот на работа на 

Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдена инвалидност, 

односно неспособност за работа (во натамошниот текст: Комисија за ревизија). 

 

Член 2 

 

 (1) Комисијата за ревизија, врши ревизија на наод, оцена и мислење за утврдена 

инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на кои се остварува 

право на пензија, донесени од Комисијата за оцена на работната способност на 

Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

 

(2) Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, оцена и мислење со кои не е 

утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, донесени од Комисијата 

за оцена на работната способност, како и на наодите донесени од Комисијата за 

задолжителен контролен преглед, по случаен избор. 

 

Член 3 

  

(1) Комисијата за ревизија  образувана од министерот за труд и социјална 

политика  е составена од 21 член, истакнати медицински стручњаци, од кои 15 

члена од следната специјалност: специјалист хирург (три члена), специјалист 

интернист (три члена), специјалист психијатар (три члена) специјалист по трудова 

медицина  (три члена) и специјалист ортопед (три члена). 

 

(2) Комисијата од став (1) на овој член, работи во состав од седум члена кои се 

избираат по електронски пат, од кои пет члена треба да се од следната 

специјалност: специјалист хирург, специјалист интернист, специјалист психијатар, 

специјалист по трудова медицина и специјалист ортопед.  

 

(3) Комисијата од став (1) на овој член избира три претседатели кои раководат со 

работата на составот. Изборот се врши на првата седница по образувањето на 

Комисијата. 
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(4) Покрај специјалноста на медицинските стручњаци од став (1) на овој член, во 

работата на Комисијата учествуваат медицински стручњаци и од други 

специјалности. 

 

Член 4 

 

(1) Комисијата за ревизија од член 3 став (1) од овој правилник  се образува за 

период од една година. 

 

(2)  Евиденција за работата на Комисијата од аспект на дадени  мислења, 

подготвување извештаи и водење евиденција за дијагнозите на болести кои 

влијаат на работната способност на осигуреникот се водат од страна на лекар -

аналитичар определен од страна на министерот за труд и социјална политика. 

 

     Член 5  

 

(1) Комисијата за оцена на работната способност во рок од два дена  по 

донесувањето на наодот, оцената и мислењето со кои е утврдена инвалидност 

односно неспособност за работа, заедно со целокупната медицинска и друга 

документација врз основа на која е донесен наодот, оцената и мислењето ги 

доставува до Комисијата за ревизија. 

 

(2) Наодот, оцената и мислењето со кои не е утврдена инвалидност односно 

неспособност за работа донесени од Комисијата за оцена на работната 

способност заедно со целокупната медицинска и друга документација се 

доставуваат на увид и мислење на Комисијата за ревизија, по случаен избор, кој 

го врши составот на Комисијата за ревизија на последната седница во месецот за 

предметите кои ќе се доставуваат на мислење наредниот месец. 

 

(3) Комисијата за задолжителен контролен преглед по извршениот контролен 

преглед, наодите и целокупната медицинска и друга документација ги става на 

увид и мислење на Комисијата за ревизија, по случаен избор, кој го врши составот 

на Комисијата за ревизија на последната седница во месецот за предметите кои 

ќе се доставуваат на мислење наредниот месец. 

 

        

Член 6 

 

(1) Комисијата за ревизија дава мислење врз основа на медицинската и друга 

документација содржана во предметот што и е доставен што е од влијание за 

утврдување на инвалидност односно неспособност за работа. 

 

(2) По извршената ревизија, Комисијата за ревизија може да го потврди или да не 

се согласи со наодот и оценката и мислењето донесени од Комисијата за оцена на 
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работната способност. Доколку Комисијата за ревизија не се согласи, во 

мислењето задолжително го образложува своето мислење. 

 

(3) Забелешките дадени во мислењето од став (2) на овој член се задолжителни за 

Комисијата за оцена на работната способност и по истите донесува нов наод, 

оценка и мислење. 

 

(4) Ако Комисијата за ревизија утврди дека предметот треба да се докомплетира 

со соодветна медицинска документација донесува мислење во кој ќе ја наведе 

потребната медицинска документација и рокот за доставување. По 

комплетирање со потребната медицинска документација Комисијата за оцена на 

работната способност предметот повторно го доставува на ревизија.   

  

(5) Мислењето на Комисијата за ревизија треба да е јасно, образложено и да ги 

содржи сите факти кои од медицинско гледиште се од значење за донесување на 

оцена и мислење. 

 

(6) Мислењето на Комисијата за ревизија се донесува на седницата на која се 

разгледува  предметот што е доставен за ревизија. 

 

(7) При вршењето на ревизијата, Комисијата за ревизија непосредниот лекарски 

преглед на осигуреникот, може да го изврши во време што таа го определила . 

 

 

Член 7 

 

(1) Изборот на составот на Комисијата по електронски пат од член 3 став (2) на 

овој Правилник преку програмата “the hаt” се врши од административно 

технички лица определени од министерот за труд и социјална политика, ден пред 

одржувањето на седницата и за истиот се води евиденција.  

 

(2) Претседателот на составот на Комисијата од член 3  став (3)  на овој правилник 

се избира по електронски пат преку програмата “the hаt” од административно 

технички лица определени од министерот за труд и социјална политика, ден пред 

одржувањето на седницата и за истиот се води евиденција. За извршениот избор 

се известуваат претседателот и членовите на составот на Комисијата за ревизија. 

 

 

Член 8 

 

(1) Комисијата за ревизија работи во полн состав и донесува мислење со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.  
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(2) Членот на Комисијата за ревизија што не се согласува со мислењето на 

мнозинството дава издвоено мислење со образложение. 

 

(3) Комисијата за ревизија може да работи и кога се присутни повеќе од 

половината од нејзините членови и донесува мислење со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови, во кој случај еден од членовите треба да е од областа 

соодветна на главната болест наведена во наодот, оцената и мислењето.  

 

(4)  Комисијата за ревизија одржува седници два пати во текот на една работна 

недела. 

 

(5) Претседателот и членот на Комисијата за ревизија учествува најмногу до три 

седници на Комисијата во текот на еден месец. 

             

 

Член 9 

 

(1)Комисијата за ревизија мислењето го донесува на денот на седницата кога го 

разгледува предметот што и е доставен. 

 

(2)Комисијата за ревизија по извршената ревизија во законски утврдениот рок во 

член 139-а став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 

медицинската и друга документација, заедно со својата оцена и мислење ги 

доставува до Комисијата за оцена на работната способност.  

 

 

Член 10 

 

Кога Комисијата за оцена на работната способност и Комисијата за задолжителен 

контролен преглед постапуваат по забелешките дадени во постапка на ревизија и 

донесуваат нов наод, оцена и мислење, копија од новиот наод, оцена и мислење 

задолжително го доставуваат до Комисијата за ревизија. 

 

Член 11 

 

Комисијата за ревизија дава мислење нa  Прилог бр.1 и бр.2 кои се составен дел 

на овој правилник.    

  

Член 12 

 

(1) Административно -техничките работи на Комисијата за ревизија и 

евиденцијата за извршената ревизија и дадените дадените мислења ги води и 

координира Министерството за труд и социјална политика. 
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(2)Административно -техничките работи опфаќаат:прием и распределување на 

предметите, средување на медицинската документација, подготвување мислење 

за извршена ревизија, припрема и преглед на  предметите и актите за 

доставување по извршена ревизија, подготвување на списоци и службени 

преписки. 

 

(3) Евиденцијата за извршената ревизија опфаќа: реден број и број на предмет; 

датум на доставување на предметот; име и презиме на осигуреникот;  матичен 

број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на ревизија; датум на 

решавање на предметот во постапка на ревизија ; поранешна оценка, односно 

наод, оцена и мислење од Комисијата за оцена на работната способност односно 

Комисијата за задолжителен контролен преглед. 

   

Член 13 

 

Комисијата за ревизија, за својата работа, најмалку еднаш годишно поднесува 

извештај до Министерот за труд и социјална политика. 

 

Член 14 

 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за 

ревизија на наод, оцена и мислење со кој е утврдена инвалидност, односно 

неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија “бр.48/08). 

 

Член 153 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија”. 

 

 

 

 

Број09-2699/1                                                                                     Министер 

6 април 2010 година                                                    за труд и социјална политика 

 

Скопје                                                                                               Џељаљ Бајрами 


