
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Четврток, 20 декември 1979 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

501. 

Врз основа на член 39 од Законот за системот 
на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1979 година се вршат 

измени на средствата за посебни намени и тоа: 
— во раздел 5 — Уставен суд на Македонија, 

во позицијата 60 — Лични доходи на функционе-
рите и на раководните работници, износот 
„2.798.000" се заменува со износот „2.695.000". 

— во раздел 9 — Републички секретаријат за 
правосудство се вршат следниве измени: 

— во позицијата 94 — Материјални трошоци, 
износот „400.000" се заменува со износот „500.000"; 

— во позицијата 96 — Надоместок на лицава за 
неоправдано поминато време во притвор и истра-
жен затвор, износот „600.000" се заменува со изно-
сот „500.000" и 

— во позицијата 99 — Лични доходи на функ-
ционерите и на раководните работници, износот 
„712.000" се заменува со износот „527.000". 

3. Во раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии се вршат следниве измени: 

— во позицијата 116 — За изградба и опрему-
вање на објектите што се од општ интерес за Ре-
публиката, износот „173.100.000" се заменува со из-
носот „168.100.000"; 

— во позицијата 119 — Средства за регреси, 
премии и компензации, износот „350.000.000" се за-
менува со износот „343.500.000" и 

— во позицијата 122 — тековна буџетска ре-
зерва, износот „16.644.000" се заменува со износот 
„27.356.000". 

4. Во раздел 12 — Републички секретаријат за 
индустрија, во позицијата 151 — лични доходи на 
функционерите и на раководните работници, изно-
сот „3.077.000" се заменува со износот „2.987.000". 

5. Во раздел 14 — Републички секретаријат за 
сообраќај и врски, во позицијата 168 — лични до-
ходи на функционерите и на раководните работ-
ници износот „1.863.000" се заменува со износот 
„1.702.000". 

6. Во раздел 16 — Републички секретаријат за 
економски односи, позиција 181, износот „1.003.000" 
се заменува со износот „836.000". 

7. Во раздел 17 — Републички секретаријат за 
труд, во позицијата 187 — лични доходи на функ-
ционерите и на раководните работници, износот 
„1.912.000" се заменува со износот „1.700.000". 

8. Во раздел 20 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, се вршат следниве 
измени: 

— во позицијата 223 — Надоместок за второ-
степени комисии, износот од „270.000" се заменува 
со износот „200.000"; 

— во позицијата 227 — Надоместок за стручни 
испити за здравствените работници и за специја-
листички испити, износот „480.000" се заменува со 
износот „350.000"; 

— во позицијата 231 — Финансирање на оддел-
ни облици на инвалидска заштита и материјално 
обезбедување на учесниците од НОВ, износот 
„80.000.000" се заменува со износот „88.000.000"; и 

— во позицијата 232 — Боречки додаток, изно-
сот „5.800.000" се заменува со износот „1.800.000". 

9. Во раздел 21 —- Републички секретаријат за 
меѓународни односи, во позицијата 247 — лични 
доходи на функционерите и на раководните работ-
ници, износот „2.425.000" се заменува со износот 
„2.228.000". 

10. Во раздел 24 — Републички завод за оп-
штествено планирање, се вршат следниве измени: 

— во позицијата 264 — материјални трошоци, 
износот „420.000" се заменува со износот „460.000"; и 

— во позицијата 266 — трошоци за меѓурепуб-
лички советувања и за советувања во странство, 
износот „50.000" се заменува со износот „10.000". 

11. Во раздел 26 — Републички комитет за во-
достопанство, во позицијата 278 — лични доходи 
на функционерите и на раководните работници из-
носот „728.000" се заменува со износот „506.000". 

12. Во раздел 28 — Републички комитет за ту-
ризам, во позицијата 295 — Лични доходи на функ-
ционерите и на раководните работници, износот 
„798.000" се заменува со износот „552.000". 

13. Во раздел 29 — Републички комитет за заш-
тита на човековата околина се вршат следниве из-
мени: 

— во позицијата 298 — Материјални трошоци, 
износот „400.000" се заменува со износот „460.000"; и 

— во позицијата 300 — Трошоци за истражу-
вање и мерења, износот „160.000" се брише. 

14. Во раздел 33 — Републичка геодетска уп-
рава, во позицијата 324 — лични доходи на функ-
ционерите и на раководните работници, износот 
„497.000" се заменува со износот „441.000". 

15. Во раздел 38 — Врховен суд на Македони-
ја, во позицијата 366 — лични доходи на судиите, 
износот „5.104.000" се заменува со износот „4.677.000". 

16. Во раздел 42 — Јавно правобранителство на 
Македонија, во позицијата 389 —' лични примања 
на републичкиот јавен правобранител и на замени-
ците, износот „1.124.000" се заменува со износот 
„893.000". 

17. Во раздел 43 — Окружен суд — Битола се 
вршат следниве измени: 

— во позицијата 392 — Материјални трошоци, 
износот „407.000" се заменува со износот „447.000"; 

— во позицијата 394 — Лични примања на су-
диите, износот „3.571.000" се заменува со износот 
„3.500.000"; и 

— во позицијата 396 — Надоместок за дежур-
ство, износот „200.000" се заменува со износот 
„160.000". 

18. Во раздел 45 — Окружен суд - Штип во 
позицијата 410 — Лични примања на судиите, из-
носот „2.382.000" се заменува со износот „2.160.000". 
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19. Во раздел 47 — Окружен стопански суд — 
Скопје, се вршат следниве измени: 

— во позицијата 421 — материјални трошоци, 
износот „1.000.000" се заменува со износот „850.000"; 

— (во позицијата 423 — лични примања на су-
диите, износот „6.045.000" се заменува со износот 
„5.945.000"; и 

— во позицијата 424 — трошоци за судир! — 
ххоротници, сведоци и вешти лица, износот „250.000" 
се заменува со износот „400.000". 

20. Во раздел 48 — Окружен стопански суд — 
Штип, во позицијата 428 — лични примања на су-
диите, износот „1.012.000" се заменува со износот 
„963.000". 

21. Во раздел 65 — Сојуз на резервните воени 
старешини — Републичка конференција, во пози-
цијата 529 — лични доходи на функционерите и на 
раководните работници, износот „943.000" се заме-
нува со износот „770.000". 

Член 2 
Измените од претходниот член, во билансниот 

дел на Републичкиот буџет за 1979 година, ќе ги 
спроведе Републичкиот секретаријат за финансии 
при изготвувањето на завршната сметка на Бу-
џетот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-2288/1 
12 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

502. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 18/76 и 
30/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ 

Член 1 
Одлуката за користење на средствата на соли-

дарноста на Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди („Службен весник на СРМ", бр. 37/79), во 
член 1, став 1, износот „31.000.000" се заменува со 
износот „35.000.000". 

Во ставот 2 по точка 11 се додаваат четири но-
ви точки кои гласат: 

12. Општина Демир Хисар 
13. Општина Кавадарци 
14. Општина Свети Николе 
15. Општина Охрид 

1.000.000 динари 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2243/1 
12 декември 1979 година 

Скопје 

503. 

Врз основа на член 17 од Законот за Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 40/71) и член 16 
од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1979 година („Службен весник на СРМ", број 
43/78), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ЦЕНАТА НА ПЕЧА-
ТАРСКАТА ХАРТИЈА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Од средствата на Републичкиот буџет за 1979 
година, Раздел 10, позиција 119 — Средства за ком-
пензации, премии и регреси, ќе се користи износ 
од 3.240.000 динари за давање регрес на име зголе-
мување на цената на печатарската хартија во 1979 
година. 

Средствата од став 1 на овој член се даваат без 
обврска за враќање. 

2. Распоредот на средствата од точка 1 на оваа 
одлука по одделни корисници ќе го изврши репуб-
личкиот секретар за информации според подато-
ците за потрошената хартија во времето до пока-
чувањето на цената на весниците. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2157/1 
27 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

504. 
Врз основа на член 33 од Законот за елек-

тростопанство („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) 
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФА-
ТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" 

I. Се дава согласност на Одлуката за измену-
вање и дополнување на Тарифата за продажба на 
електрична енергија на потрошувачите од подрач-
јето на „Електромакедонија", донесена на вонред-
ната седница на Работничкиот совет на Претприја-
тието „Електромакедонија" — Скопје, одржана на 
14. XII. 1979 година. 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2359/1 
17 декември 1979 година 

Скопј е 
Претседател 

ka Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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505. 
Врз основа на член 33 од Законот за електро-

стопанство („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) 
и член 109, став 2 од Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА 
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" ВО СРМ ЗА 25% 

I. Се дава согласност на Одлуката за зголему-
вање на постојните тарифни ставови за продажба 
на електрична енергија на преносната мрежа на 
„Електростопанство" во СРМ за 25%, донесена на 
118 седница на Работничкиот совет на „Електросто-
панство" — Скопје, одржана на 14. XII. 1979 го-
дина. 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2358/1 
17 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Благој Попов, с. р. 

506. 
Врз основа на член 104 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
број 45/77 и 9/78), републичкиот секретар за ф и -
нансии во согласност со републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈО-

ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на стварниот при-
ход од земјоделска дејност за 1979 година изне-
сува 2,7. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот -на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-2965 
18 декември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

507. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствена заштита на животните („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 30/77), републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1980 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1980 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување и отстранување на следните 
заразни и паразитни болести: 

1. Беснило; 
2. Туберкулоза; 

3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума ка ј свињите; 
7. Црве,н ветар ка ј свињите; 
8. Краста; 
9. Атипична чума ка ј живината; 

10. Заразна кривотница ка ј овците; 
11. Ентеротоксемија ка ј овците и заразен про-

лив ка ј јагнињата; 
12. Тифус ка ј живината и бел пролив кај пили-

њата; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-

ни паразити; 
14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести ка ј пчелите; 
17. Заразни болести ка ј рибите; 
18. Метилавост; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето ка ј ов-

ците; 
21. Лептоспироза; 
22. Лигавка и шал; 
23. Јагарчивост; 
24. Инфективен бронхит ка ј живината; 
25. Ауецкиева болест. 
Потребни мерки за спречување и отстранување 

ќе се преземат и против други заразни и паразит-
ни болести ка ј животните од член 1 на Законот за 
заштита на животните од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член 
6 од Законот за здравствената заштита на живот-
ните (Републички закон), доколку тие се појават 
или постои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото на 
кучињата постари од четири месеци ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 
31 март 1980 година, според планот што ќе го из-
работи ветеринарната станица во општината во 
согласност со општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на ветеринарството. 

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се 
изврши со вакцината Flury. 

Кучињата кои до 31 март 1980 година не ќе 
имаат четири месеци, како и кучињата што ќе се 
окучат подоцна, односно новонабавените кучиња 
превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1 
септември до 31 октомври 1980 година, ако во тој 
период наполниле четири месеци. 

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1980 
година, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ветеринарството, преку месните кан-
целарии, ќе изврши регистрација на постојниот 
број кучиња во општината. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување и гоење на говеда ќе се 
изврши еднократна туберкулинизација на сите ка-
тегории говеда постари од 3 месеци во периодот од 
1 февруари до 31 мај 1980 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари од оп-
штината, постари од три месеци. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1980 го-
дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку на 
половината од предвидениот броз говеда во став 2 
на оваа точка, а во периодот од 1 септемзври до 30 
ноемзри 1980 година ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатиот предвиден број говеда. 
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Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места во кои ќе се изврши туберкулинизација 
на говедата на сопствениците од став 2 на оваа 
точка, но така, што со нив да биде опфатено ком-
плетно подрачје на општината, во кое не е вршена 
туберкулинизација на говедата во 1978 и 1979 годи-
на, а во кое во текот на 1980 година ќе се земе 
крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата 
за преглед на бруцелоза. 

Туберкулинизација ќе се изврши и во насе-
лените места во кои туберкулозата била констати-
рана во 1979 година и населените места од кои по-
текнуваат говедата ка ј кои е установена туберку-
лоза при редовното колење во текот на 1980 го-
дина, односно во кои било поставено сомнение за 
постоење на туберкулоза, како и на молзните кра-
ви и приплодни јуници во домаќинствата кои про-
даваат млеко за јавна консумација, без оглед на 
тоа, дали се наоѓаат во подрачјето на општината во 
кое задолжително ќе се врши туберкулминација 
или надвор од тоа подрачје. 

Населените места од став 5 на оваа точка имаат 
првенство при спроведувањето на туберкулиниза-
цијата. 

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе 
покажат позитивна односно сомнителна реакција 
на говедски туберкулин подлежат на ретуберкули-
низација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се 
смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата пока-
жат позитивна или сомнителна реакција на говед-
ски туберкулин ќе се обележат со маркица и до 
ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од дру-
гите говеда во стопанскиот двор на организацијата 
на здружениот труд односно на индивидуалниот 
сточар и ќе се третираат како да се заразени. 

По извршената ретуберкулинизација, говедата 
прогласени за туберкулозни веднаш по читањето 
на реакцијата се обележуваат со жиг — буква Т 
(со вжештено железо или течен азот) на десниот 
бут. Висината на буквата изнесува 10 см. 

Говедата од став 8 на овој член по барање на 
корисникот на општествени средства, односно соп-
ственикот, за време на карантинот, можат да се за-
колат за негова сметка, но под контрола на над-
лежниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизаци-
јата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сом-
нителните реактори на говедски туберкулин забо-
лат со клинички знаци на туберкулоза, истите мо-
жат да се заколат со право на надоместок на ште-
та, но по претходно одобрување на Републичката 
управа за ветеринарна служба. 

Во стопанските дворови во кои се утврди ту-
беркулоза ка ј говедата, ќе се врши туберкулини-
зација на говедата секои четириесет и пет дена, се 
додека ка ј сите говеда во тие стопански дворови не 
се добие негативен резултат на говедска туберку-
лоза при две туберкулинизации извршени една-
подруга. 

Нововнесените говеда во Републиката задолжи-
телно се туберкулинизираат најдоцна четириесет и 
пет дена но нивното внесување, за време на каран-
тинот. 

Во стопанските дворови на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари, во 
кои ќе се утврди туберкулоза ка ј говедата, задол-
жително ќе се изврши туберкулинизација на ж и -
вината и свињите. 

Во живинарските фарми на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари што 
се занимаваат со производство на ја јца и живина 
за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 
10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1980 година. 

Во општествените и индивидуалните живинар -
ски фарми што увезуваат живина за расплод, ќе 
се изврши туберкулинизација на 30!0/о од внесената 
живина најдоцна четириесет и пет дена по внесу-
вањето на истата. 

Во живинарските фарми од став 15 и 16 на 
оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза ка ј 
кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на си-
те кокошки и колење на туберкулозни кокошки 
секои четириесет и пет дена, се додека к а ј сите 
кокошки не се добие негативен резултат на ту-
беркулоза при две туберкулинизации извршени ед-
наш) друга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружениот труд и на индиви-
дуалните сточари што се занимаваат со одгледува-
ње и гоење на говеда ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1980 
година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една 
третина на кравите, јуниците, биковите и , јунчи-
њата на индивидуалните сточари во општината. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1980 го-
дина ќе се земе крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчи-
ња за преглед на бруцелоза од став 2 на оваа точ-
ка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 
1980 година ќе се земе крв од преостанатиот пред-
виден број крави, јуници, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места во кои ќе се земе крв од кравите, ју-
ниците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа 
точка. Подрачјето во кое ќе се земе крв за преглед 
на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на 
општината во кое ќе се врши туберкулинизација. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од си-
те крави, јуници, бикови и јунчиња во населени-
те места во кои бруцелозата била констатирана во 
1980 година, без оглед на тоа, дали тие населени 
места се наоѓаат во подрачјето кое е опфатено со 
задолжителниот преглед на бруцелоза ка ј говедата 
или не. 

Населените места од став 5 на оваа точка имаат 
првенство во земањето на крв. 

Грлата ка ј кои по лабораториски пат ќе се 
утврди бруцелоза веднаш по добивањето на резул-
татот се обележуваат со жиг — буква Б (со вжеш-
тено железо или течен азот) на десниот бут. Ви-
сината на буквата изнесува 10 см. 

Од сите овци во населените места во кои е 
установен абортус ка ј овците со непозната етиоло-
гија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (ме-
литококоза). Позитивните овци се одделуваат и 
видливо обележуваат. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и на индивидуалните 
сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв 
за ,преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1980 
година. Позитивните свињи се одделуваат и вид-
ливо обележуваат. 

Во стопанските дворови во кои ќе се установи 
бруцелоза ка ј луѓе, говеда, овци и свињи ќе се зе-
ме крв од сите приплодни говеда, свињи и овци, 
секои три до четири седмици, се додека ка ј сите 
приплодни говеда, свињи и овци не се добие нега-
тивен резултат за бруцелоза при три земања на крв 
едноподруго. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката, задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 
10-от ден од нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1 ап-
рил до 31 мај 1980 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина" 
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џија против антраксот, како и грлата што ќе се 
отелат, објагнат и ождребат подоцна, дополнително 
ќе се вакцинираат против антраксот, кога ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикт^ на антраксот во смисла на оваа 
наредба ќе се сметаат населените места во кои ан-
траксот е установен во последните петнаесет го-
дини (1965—1979 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите па ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населе-
ни места на подрачјето на општината во смисла 
на став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни 
дистрикт . 

Во сите населени места во кои во текот на 1980 
година се установи антракс ка ј животните ќе се из-
врши еднократна вакцинација на говедата, овците 
и коњите против болеста антракс. 

Еднократна вакцинација на говедата, овците и 
коњите против антраксот ќе се изврши во сите 
организации на здружениот труд што се снабдуваат 
со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од 
дистрикт на антраксот односно кога не се знае не-
говото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентив-
на вакцинација на говедата, овците и коњите про-
тив антраксот, ќе се применуваат и против шушка-
вецот, со таа разлика, што против шушкавецот ќе 
се вакцинираат само говедата, а како дистрикт на 
шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се сме-
таат населените места во кои шушкавецот бил ут-
врден во последните пет години (1975—1979 година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
свињите против чумата ќе се врши само во опште-
ствените свињарски фарми, според упатството на 
производителот чија вакцина се употребува. 

Ако во текот на годината се појави чума ка ј 
свињите во некое населено место, надлежниот оп-
штински ветеринарен инспектор ќе ги определи на-
селените места во кои ќе се изврши превентивна 
вакцинација на свињите против чумата. 

7. Црвен ветар кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвениот ветар ќе се изврши во населените места 
и во организациите на здружениот труд што се 
сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места и организациите на здружениот труд 
што одгледуваат свињи, што се сметаат за загро-
зени од црвениот ветар ка ј свињите. 

8. Краста 

Во населените места во кои крастата ка ј овци-
те владеала во текот на 1979 година, најдоцна до 
крајот на април 1980 година ќе се изврши преглед 
на овците. 

Прегледот од став 1 на оваа точка го врши над-
лежниот општински ветеринарен инспектор однос-
но овластената ветеринарна станица. 

Паралелно со мерките против краетата ка ј ов-
ците ќе се врши преглед и контрола по однос на 
крастата ка ј другите домашни животни и ќе се 
преземат потребни ветеринарно-санитарни мерки за 
нејзиното сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на ж и -
вината против чумата во 1980 година ќе се изврши 
на целата територија на Републиката, според пла-

нот што ќе го изработи ветеринарната станица во 
општината, во согласност со општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со вакцина „Ла Сота", таа ' ќе со спроведува два 
пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1. 
март до 31. мај 1980 година, а вториот во перио-
дот од 1 септември до 30 ноември 1980 година. При 
тоа во секое населено место меѓу првата и втората 
вакцинација треба да се запази интервал од околу 
шест месеци. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведува 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1980 година. 

О П Ш Т И Н С К И О Т ветеринарен инспектор, согласно 
член 76 точка 5 од Републичкиот закон, поа-
ѓајќи од епизоотиолошката состојба во општината, 
ќе определи која од напред споменатите вакцини 
ќе биде употребена на територијата на општината. 

Во населените места што се граничат со оп-
штествените живинарски фарми во 1980'година ќе 
се изврши трикратна вакцинација на кокошките, 
ако се употребува вакцината „Ла Сета" од,носно 
двократна вакцинација, ако се употребува сува 
„Муктезар" вакцина. 

При спроведувањето на вакцинацијата ' од став 
4 на оваа точка ако се употреби вакцината ,Да 
Сота" меѓу одделни вакцинации се запазува интер-
вал од околу четири месеци, а ако се употреби су-
вата „Муктезар" вакцина интервал од околу шест 
месеци. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцина „Ла 
Сота" во текот на целата година сукцесивно спо-
ред возраста на пилињата и подмладокот и упат-
ството на производителот на вакцината. 

Во организациите на здружениот труд зашти-
тата на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се 
врши периодично и континуирано според возраста 
на живината и упатството на производителот чија 
вакцина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќе се изврши во населените 
места и во организациите на здружениот труд што 
се сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 30 точ-
ка 11 и член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе 
ги определи населените места и организациите на 
здружениот труд што одгледуваат овци, што се 
сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

11. Бнтеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците 
против ентеротоксемијата и заразниот пролив ка ј 
јагнињата во населените места и во организациите 
на здружениот труд во кои оваа зараза е устано-
вена во последниве пет години (1975—1979 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места и организациите на здружениот труд во 
кои ќе се врши вакцинација од став 1 на оваа 
точка. 

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата 
и други салмонелози 

Во општествените и индивидуалните живинар^ 
ски фарми што се занимаваат со) производство на 
ја јца и живина за расплод, најмалку двапати 
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дишко во временско растојание од шест месеци, со 
методата на брзата аглутинација, ќе се изврши пре-
глед на тифус на сета живина во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
оки фарми што увезуваат ја јца и живина за рас-
плод, ќе се изврши преглед на тифус на сета ж и -
вина во фармата односно од грлата добиени од уве-
зените јајца. 

Ако ВО фармите од став 1 и 2 на оваа точка се 
установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе 
се врши преглед на сета живина бо заразената 
фарма на тифус и колење на заразената живина, 
се додека ка ј живината во заразената фарма не се 
добие негативен резултат при два прегледа извр-
шени едноподруго. 

За време на карантинот ,на внесената живина и 
ја јца за (приплод од странство и од други подрачја 
на земјата надлежниот општински ветеринарен 
инспектор за карантинот, ќе испрати до ветеринар-
но-дијагностичката установа, овластена со реше-
нието за карантинот, најмалку 50% од бројот на 
пцовисани^ грла односно од бројот на ^ и з в е д е -
ните ја јца за лабораториско испитување на тифус 
ка ј живината. 

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Од сите говеда и овци на организациите на 
здружениот труд, како и од стадата овци и говеда, 
чии сопственици се индивидуални сточари во насе-
лените места за кои постои сомнение дека овците и 
говедата се заразени со белодробна стронгилоза, 
односно со желудечно цревни паразити, ќе се земе 
материјал за лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 
став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи насе-
лените места во кои ќе се земе материјал од овците 
и говедата за лабораториско испитување, како и 
населените места и организациите на здружениот 
труд во кои ќе се врши двократно третирање на 
овците и говедата против белодробната стронги-
лоза, односно желудечно-цревната стронгилоза. 

14. Бхинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарнонсанитарни мерки, ќе се врши четво-
рократна дехелментизација на кучињата со дрон-
цид еко лабан, ехинон или друго ефикасно средство 
што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа 
првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1980 
година, втората три месеци по првата, третата три 
месеци по втората и четвртата три месеци по тре-
тата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место меѓу 
одделните дехелментизации треба да се запази ин-
тервал од три месеци. 

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на овој член 
ја вршат овластени ветеринарни работници. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1980 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со противкр л ежни средства на сите овци во типот 
на мерино односно на сите внесени говеда и свињи 
од благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1 мај до 30 јуни 1980 година ќе 
се врши преглед во однос на заразните и паразит-
рите болести ка ј пчелите на сите сандаци (кошни-

ци) пчели во организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со пчеларство, како и преглед 
на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуал-
ни пчелари во населените места каде постои инди-
кација или сомнение за присуство на заразни од-
носно паразитни болести ка ј пчелите. 

Во случај на сомнение за постоење на заразна 
или паразитна болест ка ј пчелите ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од 
овластените ветеринарно-дијагностички организа-
ции на здружениот труд во земјата. 

Прегледот од став 1 на оваа точка, ќе го извр-
ши надлежниот ветеринарен инспектор односно 
овластената ветеринарна станица. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1980 година ќе се изврши најмал-
ку двократен задолжителен преглед на вештач-
ките рибници во Републиката и при сомнение на 
појава на заразна болест ка ј рибите ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од 
овластените ветеринарно-дијагностички организа-
ции на здружениот труд во земјата. 

Прегледот од став 1 на оваа точка ќе го извр-
ши надлежниот ветеринарен инспектор односно 
овластената ветеринарна станица. 

18. Метилавост (фасциолоза) 

Во сите населени места и во организациите на 
здружениот труд во Републиката, во кои со лабо-
раториски преглед ќе се установи метилавоста 
(фасциолозата) ка ј овците и говедата ќе се извр-
ши најмалку двократно превентивно третирање на 
истите против метилавоста. Првото третирање ќе 
се изврши во текот на пролетта, а второто во те-
кот на есента 1980 година, според планот што ќе 
го изработат ветеринарните станици и ветеринар-
ните служби на земјоделските и другите органи-
зации на здружениот труд од подрачјето на општи-
ната, во согласност со општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарството. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата 
во кои ќе се земе материјал од овците и говедата 

' з а преглед на метилавоста и во кои ќе се изврши 
третирање на овците и говедата против метилаво-
ста. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1980 година ќе се изврши еднаш 
годишно лабораториски преглед на млекото и ед-
наш годишно теренски преглед на млекото, во рас-
тојание од околу шест месеци од сите крави во 
организациите на здружениот труд, како и едно-
кратен теренски преглед на млекото од сите кра-
ви во индивидуалните стопанства, чие млеко се 
употребува за јавна консумација, во однос на бо-
леста заразно пресушување на вимето. 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се земе мле-
ко за лабораториско испитување и ќе се врши 
лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се 
болни од заразното пресушување на вимето, 
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20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето ќе се земе матери-
јал за лабораториско испитување и ќе се врши 
лекување на сите болни односно сомнително бол-
ни овци од оваа болест. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите 
и јунчињата како и земената крв од матриците , 
женските назимчиња и од нерезите во текот на 
1980 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од 
оваа наредба) лабораториски ќе се прегледаат и на 
лептоспироза. 

/ 

22. Лигавка и т а п 

Во периодот од 1 до 31 мај 1980 година во ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со одгледување на говеда ќе се изврши превен-
тивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ 
против лигавка и шал на сите приплодни говеда 
постари од три месеци. 

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 
1980 година во организациите на здружениот труд 
од став 1 на оваа точка ќе се изврши превентивна 
вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против 
лигавка и шап на сите приплодни говеда што за 
првпат во својот живот биле вакцинирани со оваа 
вакцина во периодот од 1. до 31. мај 1979 година, 
на телињата постари од три месеци и на говедата 
што дотогаш воопшто не биле вакцинирани. 

23. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноем-
ври до 15 декември 1980 година против јагарчиво-
ста ка ј говедата ќе се изврши третирање на гове-
дата во сите населени места во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, во кои ќе се утврди ова -за-
болување ка ј говедата. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 од 
Републичкиот закон, ќе ги определи населените 
места во општината во кои ќе се врши задолжи-
телно третирање на говедата против хиподермо-
зата. 

24. Инфективен бронхит 

Во сите општествени живинарски фарми В0 
Републиката ќе се изврши заштитна вакцинација 
на подмладокот против инфективниот бронхстг, 
според упатството на производителот на Банки-
ната. 

25. Ауецкиева болест 

Во 1980 година ќе се изврши вакцинација про-
тив Ауецкиевата болест на сите свињи и прасиња 
во свињарските фарми во кои оваа зараза била 
утврдена во 1979 година и порано, како и во сви-
њарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 
1980 година. 

Ш 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата и тифусот ка ј живината се врши врз основа 
на лабораториски наод, во една од овластените 
ветеринарно дијагностички установи во земјата. 

IV 

Евиденција за спроведување на мерките опре-
делени со оваа наредба се води и извештаите се до-
ставуваат на утврдените обрасци. 

V 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 1761/4 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

320. 
Врз основа на член 77 од Самоуправната спо-

годба за здружување, член 49 од Статутот на Прет-
пријатието, а во врска со Одлуката на Претпријати-
ето за производство и пренос на електрична енер-
гија „Електростопанство" — Скопје, за зголемува-
ње на цената на електричната енергија на прагот 
на ^преносот почнувајќи од 21. 12. 1979 година, Ра -
ботничкиот совет на претпријатието „Електромаке-
донија" — Скопје, на вонредната седница одржана 
на ден 19. 12. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД СВОЕТО ПОДРАЧЈЕ 

Член 1 
Тарифните ставови за продажба на електрична 

енергија се зголемуваат за 25%. 

Член 2 . 

Цената на електричната енергија во групата 
останата потрошувачка на низок напон не може да 
биде поголема од 5,75 дин. по к\А7ч. 

Член 3 

На потрошувачите од повремен карактер што 
ја менуваат локацијата на местото на потрошувач-
ката во текот на едно пресметковно раздобје, им 
се наплатува проста киловатна тарифа по 5,75 дин. 
к\А7ч, без оглед на местото на приклучувањето. 

Член 4 

Табеларниот дел на Тарифата за цената на 
електричната енергија по тарифни групи и степески 
се менува и гласи; 
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Т А Р И Ф Н И С Т А В О В И 

Член 5 

Членовите 4 и 5 од Одлуката за измени и до-
полнувања на Тарифата од 29. 07. 1976 година и 
понатаму остануваат на сила. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по нејзи-

ното донесување, а ќе се применува за сите потро-

шувачи од 21. 12. 1979 година. Оваа одлука е до-
несена по претходно добиена согласност од Репуб-
личкиот секретаријат за ошнтостопански работи и 
пазар бр. 15-1072 од 19. 12. 1979 година. 

Претседател на Работничкиот совет, 
Костадин Стамбодиев, с. р. 

321. 
Врз основа на член 28/1-Т. 4. од Самоуправната 

спогодба за здружување во претпријатието и член 
139 од Статутот на „Електростопанство" — Скопје, 
Работничкиот совет на „Електростопанство" — 
Скопје, на својата 118 седница, одржана на 14. 12. 
1979 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА 
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" ВО СРМ ЗА 25Чо 

1. На сите потрошувачи на електрична енергија 
на прагот на преносната мрежа ќе им се пресмету-
ва електрична енергија испорачана на напоните НО 
кВ и 35 кВ по следните тарифни ставови: 

Напон 
кВ 

Пресмета 
голем. Сезона Време на 

денот 
Парична 
единица 

За I сте-
пен 

За II сте-
пен 

КВт 
Виша 
Нижа 

Динари 
Динари 

350,50 
119,20 

129,70 
87,65 

110 
кВтч 

Виша поголема 
помала 

пари 
пари 

70,25 
42,20 

77,25 
52,55 

Нижа поголема 
помала 

пари 
пари 

24,55 
13,95 

56,20 
28,00 

кВарч 
Виша поголема 

помала 
пари 
пари 

13,95 
7,05 

13,95 
7,05 

Нижа поголема 
помала 

пари 
пари 

7,05 
3,40 

7,05 
3,40 

кВт Виша 
Нижа 

Динари 
Динари 

371,54 
126,18 

137,32 
93,05 

35 
Виша поголема 

помала 
пари 
пари 

74,30 
44,60 

81,70 
55,90 

кВтч Нижа поголема 
помала 

пари 
пари 

25,80 
13,25 

59,60 
29,95 

Виша поголема 
помала 

пари 
пари 

13,25 
7,40 

13,25 
7,40 

кВАрч Нижа поголема 
помала 

пари 
пари 

7,40 
3,95 

7,40 
3,95 
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2. За директните потрошувачи „Југохром", Железара ,,Скопје" и „ФЕНИ" 
применуваат следните тарифни ставови: 

кВт Виша 
Нижа 

110 
кВтч Виша 

поголема 
помала 

Нижа поголема 
помала 

кВАрч 
Виша поголема 

помала 
Нижа поголема 

помала 

Динари 
Динари 

265,05 
90,14 

Кавадарци ќе се 

98,07 
66,28 

пари 
пари 

53,10 
31,90 

58,40 
39,75 

пари 
пари 

18,60 
10,60 

42,45 
21,20 

пари 
пари 

10,60 
5,40 

10,60 
5,40 

пари 
пари 

5,40 
2,50 

5,40 
2,50 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се применува од 21 декември 
1979 година. 

4. Ефектите добиени од покачувањето на це-
ната на електрична енергија на прагот на преносот 
ќе бидат наменети исклучиво за покривање на по-
големите трошоци за производство на електрична 
енергија од термоелектричните централи. 

5. Одлуката да се достави на надлежен орган 
во Републиката за давање на согласност. 

6. Со донесување на оваа одлука се става вон 
сила одлуката број РС 485/110/7 од 27. 02. 1979 го-
дина. 

РС број 3668/118/1 
14 декември 1979 година 

Зам. на претседателот, 
дипл. ек. Катерина Аврамчева, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
322. 

Врз основа на член 171 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78) и член 140 став 3 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 21 ноември 1979 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СОСТАВОТ НА ИНВА-
ЛИДСКИТЕ КОМИСИИ И ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ 
ОЦЕНА НА ИНВАЛИДНОСТА И ПРЕОСТАНАТА-

ТА РАБОТНА СПОСОБНОСТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат: организаци-

јата, составот и начинот на работата на инвалид-
ските комисии, постапката за упатување на осигу-
реникот на инвалидска комисија заради преглед, 
начинот на учеството во постапката за оценување 
(вештачење) на основните организации на здруже-
ниот труд и другите заинтересирани организации, 
заедници и органи, правата на осигуреникот и ин-
валидот на трудот во постапката за вештачење, со-
држината на наодот, оценката и мислењето, обрас-
ците кои се употребуваат во постапката за веш-
тачење, содржината на медицинската и друга до-
кументација и други прашања значајни за оцена 
на инвалидноста и преостанатата работна способ-
ност. 

Член 2 
Оценката за постоење на инвалидност, прео-

станатата работна способност, телесно оштетува-
ње, потреба од помош и нега од друго лице и други 
медицински состојби (факти) што се од влијание за 
здобивање со одредени права од пензиското и ин-
валидското осигурување (во натамошниот текст: 
вештачење) се врши во рамките на постапката за 
остварување на права од пензиското и инвалидско-
то осигурување. 

Член 3 
Вештачењето се остварува со давање наод, 

оценка и мислење на инвалидските комисии. 

Инвалидските комисии се стручни органи за 
вештачење на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Заедница). 

За работата на инвалидските комисии се обез-
бедува редовно запознавање на Заедницата и ос-
новните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување (во натамошниот текст: основни за-
едници). 

Член 4 
Во постапката за вештачење учествуваат, со 

правата утврдени во овој правилник, и осигурени-
ците, инвалидите на трудот и други лица (во на-
тамошниот текст: осигуреници) за чии права се ре-
шава врз основа на фактите за кои се врши веш-
тачење, лекарите односно здравствените организа-
ции кои вршат испитувања и даваат стручни мис-
лења и предлози од влијание за (вештачењето, ос-
новните организации на здружениот труд, работ-
ните заедници и други самоуправни организации и 
заедници на чии работници се однесува вештаче-
њето. 

Член 5 
Во постапката на вештачење се обезбедува по-

читување на личноста и достоинството на осигуре-
никот за кој се врши вештачењето. 

На осигуреникот му се овозможува во постап-
ката на вештачење да поднесува предлози, мисле-
ња и докази и да се запознае со резултатите во 
постапката. 

Член 6 
Основните организации на здружен труд, ра-

ботните заедници и другите самоуправни организа-
ции и заедници (во натамошниот текст: организа-
ции) во постапката на вештачење која се однесува 
на нивните работници имаат право да изнесуваат 
податоци, докази и предлози и непосредно да уче-
ствуваат во работата на инвалидските комисии. 

Член 7 
Појдовна основа за активноста на сите учесни-

ци во постапката за вештачење треба да претста-
вува сознанието дека основната цел на вештаче-
њето за инвалидноста, како составен дел на пре-
вентивата од инвалидност, врз основа на сестрано-
то разгледување на сите факти и околности, собра-
ни и обработени од сите учесници во постапката и 
по начелото на тимско работење, да се утврдат и 
создадат услови осигурениците и инвалидите на тру-
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дот да продолжат со работа, односно да се оспо-
собат за повторно вклучување во работа. 

Член 8 
Вештачењето се организира и спроведува така 

да се обезбеди остварување на правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување во роковите 
определени со закон и Статут на Заедницата. 

Член 9 
Заедницата и основните заедници во рамките 

на своите права, должности и одговорности обез-
бедуваат потребни стручни кадровски и матери-
јални услови за вршење на вештачењето. 
П. ФОРМИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
НА РАБОТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 10 
Инвалидските комисии се формираат како пр-

востепена и второстепена инвалидска комисија. По 
потреба може да има повеќе првостепени инвалид-
ски комисии. 

Првостепената инвалидска комисија се форми-
ра заради давање на наод, оценка и мислење во пр-
востепената постапка за остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Второстепената инвалидска комисија се форми-
ра заради давање на наод, оценка и мислење во 
второстепената постапка за остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 11 
Првостепената и второстепената инвалидска ко-

мисија се составени од најмалку двајца лекари 
специјалисти кои имаат искуство во оценување на 
работната способност и еден стручен работник за 
пензиско и инвалидско осигурување. 

Член 12 
Првостепената, односно второстепената инва-

лидска комисија има претседавач кој се именува 
од редовите на членовите лекари, на една година. 

Член 13 
Членовите-лекари на инвалидските комисии се 

работници на работната заедница на Стручната 
служба на Заедницата. 

Член 14 
Членот-стручен работник за пензиско и инва-

лидско осигурување на првостепената инвалидска 
комисија е работник на работната заедница на 
стручната служба на основната заедница надлеж-
на за решавање во прв степен од чие подрачје се 
врши вештачењето на осигурениците. 

Членот-стручен работник за пензиско и инва-
лидско осигурување на првостепената инвалидска 
комисија во постапката за 1вештачење на факти од 
значење за остварување на права по основа на 
меѓународни договори е работник на Стручната 
служба на Заедницата. 

Членот-стручен работник за пензиско и инва-
лидско осигурување на Второстепената инвалидска 
комисија е работник на работната заедница на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 15 
Инвалидските комисии се организираат во со-

став на Стручната служба на Заедницата врз ос-
нова и во согласност со актите за организацијата на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 16 
Распоредувањето на работата помеѓу првосте-

пените инвалидски комисии се врши според основ-
ното заболување на осигуреникот за кој се врши 
вештачење и тоа така што за вештачење се од-
редува онаа комисија во која има лекари чија 
специјалност одговара на основното заболување. 

Член 17 
Во рамките на распределбата на работата по-

меѓу првостепените инвалидски комнен може, на 
определено време, да се одреди членовите — лека-
ри од една комисија да заменуваат отсутни чле-
нови на другите првостепени инвалидски комисии. 

Член 18 
Распоредувањето на работата на инвалидските 

комисии ја врши работникот кој раководи со орга-
низационата единица на Стручната служба на За -
едницата во чиј состав се инвалидските комисии. 

Член 19 
Во делокругот на првостепената инвалидска 

комисија спаѓа давањето на наод, оценка и мисле-
ње во првостепената постапка за остварување на 
правата од пензиското и шшалидското осигуру-
вање за: 

1) завршено лекување со медицинска рехаби-
литација; 

2) непосредна опасност од настапување на ин-
валидност во врска со работата на одредени ра-
боти; 

3) постоење на инвалидност и преостаната ра-
ботна способност за својата работа или за Друга 
соодветна работа; 

4) потреба и можности за професионална реха-
билитација и прилагодување за работа на осигу-
реникот, односно потреба и можности за вработу-
вање на осигуреникот; 

5) потреба и можност за професионална реха-
билитација на деца инвалиди; 

6) постоење на телесно оштетување и степенот 
на тоа телесно оштетување; 

7) причина за настапувањето на инвалидноста 
и телесното оштетување; 

8) потреба за помош и нега од друго лице; 
9) потполна и трајна неспособност за работа и 

стопанисување на децата и другите членови на се-
мејството на осигуреникот; 

10) дата на настапувањето на инвалидноста, те-
лесното оштетување, потребата за помош и нега и 
другите факти за кои се врши вештачење; 

11) други факти и околности од значење за 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
за чие утврдување е потребно вештачење од инва-
лидските комисии. 

Член 20 
Во делокругот на второстепената инвалидска 

комисија спаѓа давање на мислење за правилноста 
на наодот, оценката и мислењето на првостепената 
инвалидска комисија во второстепената постапка и 
давање наод, оценка и мислење за спорни пра-
шања во постапката по жалба и во давање струч-
на помош на првостепените инвалидски комисии. 

Чле,н 21 
За осигурениците кои правата од пензиското и 

инвалидското осигурување ги остваруваат во За-
едницата може да се побара вештачење од органот 
за вештачење на другите самоуправни интересни 
заедници на пензиското и инвалидското осигуру-
вање чие постојано место на живеење е на по-
драчјето на тие заедници ако се оцени дека е тоа 
поцелисходно со оглед на оддалеченоста на по-
стојаното место на живеење и другите околности. 

Наодот, оценката и мислењето на органот за 
вештачење на другите самоуправни интересни за-
едници може да се земе како доказно средство во 
постапката за остварување на правата во Заедни-
цата, ако инвалидската комисија надлежна за веш-
тачење по одредбите на овој правилник даде мис-
лење дека одговара на критериумите и мерилата 
што се применуваат при вештачењето во Заедни-
цата. 

Кога наодот, оценката и мислењето од органот 
за вештачење на другите самоуправни интересни 
заедници на пензиското и инвалидското осигуру-
вање не може да се користи како доказ поради 
тоа што не се исполнети условите од претходниот 
став, вештачење врши инвалидската комисија над-
лежна по одредбите на овој правилник. 

Член 22 
Првостепената и второстепената инвалидска ко-

мисија можат да даваат наод, оценка и мислење за 
инвалидноста на осигурениците кои правата од 
пензиското и инвалидското осигурување ги оства-
руваат ка ј другите самоуправни интересни заедни-
ци на пензиското и инвалидското осигурување, по 
барање на тие заедници и нивните органи и служби. 

Член 23 
Првостепената и второстепената инвалидска ко-

мисија можат да вршат вештачење за потребите на 
другите заедници, организации и органи кога тоа е 
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со закон или друг пропис определено и врз осно-
ва и во согласност со спогодба помеѓу Заедницата и 
друште заедници, организации и органи. 

Првостепената и второстепената инвалидска ко-
мисија вршат вештачење за потребите на странски 
носители на пензиско и инвалидско осигурување 
врз основа и во согласност со меѓународните спо-
годби за пензиско и инвалидско осигурување. 

Член 24 
Во постапката за вештачење првостепената и 

второстепената инвалидска комисија се должни: 
1) да се придржуваат на достигнувањата на 

современата наука и практиката во областа на 
оцената на инвалидноста и преостанатата работна 
способност и во таа смисла да соработуваат со со-
одветните врвни медицински институции; 

2) да ги применуваат усвоените единствени 
критериуми за оцена на инвалидноста и преоста-
натата работна способност; 

3) да се поврзуваат и соработуваат со основни-
те организации на здружениот труд, органите за 
вештачење на самоуправните интересни заедници 
на здравственото осигурување, здравствените ор-
ганизации, основните заедници и другите учесници 
во постапката за вештачење и да им овозможуваат 
соодветно учество во таа постапка, посебно во пог-
лед на утврдувањето на преостанатата работна спо-
собност и условите и можностите за работа на оси-
гуреникот според преостанатата работна способност; 

4) да ги почитуваат општите принципи и етич-
ките начела на струката. 

Член 25 
Инвалидските комисии даваат наод, оценка и 

мислење врз основа на потполна медицинска, ра-
ботна и друга документација, како и врз основа на 
непосредно забележување при извршениот преглед 
во случаите одредени со овој правилник. 

Член 26 
Инвалидските комисии се должни сестрано и 

совесно да ја разгледаат сета медицинска, работна 
и друга документација, точно да ги наведат свои-
те забележувања и наоди, како и резултатите од 
непосредниот преглед и да ја изнесат објективно и 
непристрасно (својата оценка и мислење. 

Член 27 
Во вршење на вештачењето, односно во дава-

њето на наодот, оценката и мислењето, инвалид-
ските комисии се самостојни во рамките на овлас-
тувањето, правата и должностите утврдени со Ста-
тутот на Заедницата и овој правилник. 

Чле,н 28 
Со работата на инвалидската комисија раково-

ди претседавачот на комисијата. 
Член 29 

Комисијата може полноважно да даде наод, 
оценка и мислење само кога работи во полн состав. 

Член 30 
Инвалидската комисија дава наод, оценка и 

мислење со мнозинство на гласови. 
Сите членови на инвалидската комисија имаат 

исти права во давањето на наодот, оценката и 
мислењето. 

Членот на инвалидската комисија има право да 
го издвои своето мислење, но е должен да даде 
писмено образложение. 

Член 31 
Кога вештачењето се однесува на утврдување 

на (инвалидност и преостанатата работна способност, 
во работата на првостепената инвалидска комиси-
ја може да учествува лекарот кој го има подне-
сено предлогот за вештачење, односно работната 
организација на чиј работник се однесува вешта-
чењето (во натамошниот текст: претставник на ор-
ганизацијата). 

Член 32 
Лекарот кој го има поднесено предлогот за 

вештачење и претставникот на организацијата 
имаат право, како учесници во работата на прво-
степената инвалидска комисија, во текот на раз-
гледувањето на предметот за вештачење да изне-
суваат свое мислење и предлози. 

Член 33 
Првостепената инвалидска комисија пред да 

даде наод, оценка и мислење врши непосреден 
преглед на осигуреникот за кој се врши вешта-
чењето. 

Првостепената инвалидска комисија може, по 
исклучок, да даде наод, оценка и мислење и без 
преглед врз основа на медицинската, работната и 
друга документација во случај на подолго престо-
јување во странство или на болничко лекување на 
осигуреникот на кој се однесува вештачењето, смрт 
на осигуреникот и во други оправдани случаи. 

Првостепената инвалидска комисија може да 
врши преглед на осигуреникот во неговиот стан, 
во стационарна здравствена или друга организаци-
ја, како и на други места. 

Кога првостепената инвалидска комисија дава 
наод, оценка и мислење за потребата од туѓа по-
мош и нега во отсуство на осигуреникот, може да 
испрати еден свој член-лекар а по потреба двајца 
членови-лекари во станот на осигуреникот за да ја 
утврди здравствената состојба, за што се поднесува 
писмен извештај. Инвалидската комисија врз осно-
ва на писмениот извештај и другата медицинска 
документација утврдува дали постои потреба за 
помош и нега од друго лице. 

Член 34 
Второстепената инвалидска комисија дава наод, 

оценка и мислење, по правило, врз основа на меди-
цинската, работната и друга документација приба-
вена во првостепената постапка за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње, а по своја иницијатива ако најде за потребно 
или на предлог изнесен во жалбата со која се на-
паѓа наодот, оценката и мислењето на првостепе-
ната инвалидска комисија, и врз основа на преглед 
на осигуреникот. 

Член 35 
За унапредување на работата и уедначување на 

критериумите при вештачењето, второстепената 
инвалидска комисија врши увид во работата на 
првостепената инвалидска комисија. Општиот увид 
второстепената инвалидска комисија го врши така 
што од првостепената инвалидска комисија ги при-
бавува, испитува и анализира нејзините наоди, 
оценка и мислење. 

Заради изградување и усовршување на мето-
дите на работа и критериумите за оцена на инва-
лидноста, преостанатата работна способност, телес-
ното оштетување и потребата од помош и нега од 
друго лице, првостепената и второстепената инва-
лидска комисија по потреба одржуваат стручни 
консултации. 

Инвалидските комисии се должни да одржу-
ваат повремени состаноци со стручните работници 
на Стручната служба на Заедницата кои работат 
на спроведувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување и да расправаат за проблемите од об-
ласта на инвалидското осигурување. 

III. ПОСТАПКА НА ВЕШТАЧЕЊЕ 
А. ВЕШТАЧЕЊЕ КОЕ СЕ ОДНЕСУВА НА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ И ПРЕОСТАНАТА 

РАБОТНА СПОСОБНОСТ 
1. Предлог за вештачење 

Член 36 
Постапка за вештачење се поведува врз ос-

нова на предлог за оцена ,на инвалидноста со из-
вештај, односно мислење за здравствената и работ-
ната способност (во натамошниот текст: предлог за 
вештачење). 

Член 37 
Предлогот за вештачење го подготвува и под-

несува лекарот на здравствената организација кој 
го лекува осигуреникот (во натамошниот текст: 
надлежен лекар). 

Собранието на основната заедница може, во со-
работка со самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, да овлас-
ти одредена здравствена организација за подгот-
вување и поднесување на предлог за вештачење за 
сите осигуреници во одредени организации. 
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Овластување на здравствена организ,ација за 
подготвување на предлог за вештачење може да се 
врши само во согласност со таа организација. 

Член 38 
Предлогот за вештачење содржи лични подато-

ци за лицето кое се предлага за вештачење, здрав-
ствена анамнеза, работен историјат, социјална по-
ложба, податоци за својата работа, лекарски наоди 
за главното заболување или повредата, податоци за 
лекувањето, исцрпна дијагноза и оценка и мисле-
ње на лекарот поединец, односно овластената 
здравствена организација за инвалидноста и пре-
останатата работна способност. 

Предлог за вештачење се поднесува на обра-
зец број 3. 

Член 39 
Предлогот за вештачење може да се земе во 

постапка само ако е поднесен на пропишаниот об-
разец, ако во образецот се уредно пополнети сите 
потребни податоци и ако со предлогот е поднесена 
потполна медицинска документација. 

Под медицинска документација во смисла на 
претходниот став се подразбира докуме,нтациј а која 
според дијагностичките критериуми е неопходна за 
вештачење. 

Обемот и содржината на минимум медицинска 
документација која е неопходна за вештачење го 
утврдува Извршниот одбор на Собранието на За-
едницата. 

Член 40 
Предлогот за вештачење се поднесува до основ-

ната заедница. 
Член 41 

Предлогот за вештачење поднесен за осигурени-
кот за време на траењето на осигурувањето прет-
ставува основа за покренување на постапката за 
остварување на права од инвалидското осигуру-
вање по службена должност во смисла на член 169 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 42 
Кога е поднесено барање за остварување на 

права од пензиското и инвалидското осигурување 
по однос на факти кои бараат вештачење, а не по-
стои предлог за вештачење, основната заедница ќе 
се обрати до надлежниот лекар односно овласте-
ната здравствена организација да подготви и под-
несе предлог за вештачење. 

Член 43 ^ 
Кога основната заедница ќе утврди дека пред-

логот за вештачење не е поднесен на предвидениот 
образец, дека не ги содржи сите податоци, или не 
е приложена потребната медицинска документаци-
ја, предлогот ќе го врати на надлежниот лекар од-
носно овластената здравствена организација за да 
се отстранат утврдените недостатоци, односно да се 
изврши потребното дополнување на предлогот. 

Член 44 
Осигуреникот за кого е поднесен предлог за 

вештачење може да поднесе лекарски наоди, пода-
тоци за лекувањето и други податоци и докази за 
здравствената состојба и работната способност и да 
бара тие податоци и докази да се приложат кон 
предлогот за вештачење. 

Кога вештачењето се однесува на време кое 
претходи на поднесување на предлогот за вештаче-
ње од осигуреникот на кој се однесува предлогот 
може да се побара да достави медицинска и дру-
га потребна документација која се однесува на по-
ранешни периоди со кои тој располага. 

Член 45 
Врз основа на предлогот за вештачење, основ-

ната заедница пристапува кон прибирање на пода-
тоци и докази за работната и социјалната полож-
ба на осигуреникот како и на други податоци и до-
кази од влијание за вештачењето и за спроведу-
вање на постапката за остварување на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување, 

Во постапката за прибавување на податоците и 
доказите во смисла на претходниот став, основната 
заедница: 

1) остварува непосредна соработка, односно 
обезбедува во постапката непосредно учество на 
организацијата на чиј работник се однесува веш-
тачењето ; 

2) обезбедува, по начелото на тимска работа, 
учество на стручни лица за техничко-технолошки 
и други услови во работата, за професионална 
ориентација, за социјални работи како и за оце-
нување на можностите и условите за професионал-
на рехабилитација и вработување спрема преоста-
натата работна способност; 

3) обезбедува активно учество на осигуреникот 
и негово произнесување во врска со податоците и 
доказите прибавени во постапката. 

Член 46 
Податоците за работата и социјалната положба 

на осигуреникот ги поднесува основната заедница 
на образец број 1 и опфаќа: 

1) лични податоци за осигуреникот; 
2) податоци за работата и работните задачи на 

осигуреникот во смисла на член 31 од Статутот на 
Заедницата и за стручната подготовка која се бара 
за вршење на својата работа; 

3) опис на работата и работните задачи на оси-
гуреникот (податоци за природата, условите и на-
чинот на работење посебно во поглед на напорот и 
оптоварувањето, положбата и движењето на телото 
при работењето, за условите на физичката средина 
и микроклиматските услови при работењето со по-
датоци за организацијата и процесот на работење-
то во организацијата и мерките за хигиенотехнич-
ката заштита); 

4) податоци за работниот историјат на осигуре-
никот (за занимањето, за стручната подготовка и 
општото образование, за стажот на осигурување и 
посебниот стаж, за вкупниот пензиски стаж, за ра-
ботите што ги вршел осигуреникот во текот на ра-
ботниот век, за последното вработување, за време-
траењето на боледувањето пред поднесување на 
предлогот за вештачење); 

5) податоци за несреќа на работа; 
6) податоци за социјалната положба на осигу-

реникот (за примања од социјалното осигурување 
по други основи, за оддалеченоста на местото на 
работата и сообраќајните средства кои ги користи 
при одењето и враќањето од работа и др.); 

7) посебни податоци од влијание за вештачење-
то за воениот инвалид или мирновремениот воен 
инвалид, за огласување неспособен за служба во 
ЈНА, телесно оштетување и др.); 

8) податоци за барањата (желбите) на осигуре-
никот изнесени во текот на постапката за обезбе-
дување на професионалната рехабилитација, за 
вработување на друга соодветна работа и др. 

Член 47 
Податоците за својата работа на осигуреникот 

(член 46 став 1 точка 2 и 3 од овој правилник) се 
даваат според записникот за неговата работа што 
го сочинува основната заедница врз основа на не-
посреден увид во организацијата во која работи 
осигуреникот за кој се врши вештачењето на об-
разец бр. 2. 

Записникот за работа и работните задачи на 
осигуреникот го потпишува овластениот претстав-
ник на организацијата и осигуреникот. 

Член 48 
За осигурениците кои според предлогот за веш-

тачење можат со преостанатата работна способност 
да работат на друга соодветна работа и работни за-
дачи со или без преквалификација и соодветна 
доквалификација и кои во поглед на годи,ните на 
животот ги исполнуваат условите за преквалифи-
кација и распоредување на друга работа се утвр-
дува и поднесува, покрај другите податоци, и пред-
логот за преквалификација односно доквалифика-
ција и распоредување. 
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Член 49 
Предлогот за преквалификација односно док-

вал,ификација (во натамошниот текст: предлог за 
преквалификација) и за распоредување на друга 
соодветна работа содржи: 

а) За преквалификација: 
1) податоци за неопходната потреба од преква-

лификација за работата за која по пат на преква-
лификација односно доквалификација ќе може да 
се оспособи за работа; 

2) податоци за другата работа и работни зада-
чи и за стручната подготовка која се бара за врше-
ње на таа работа; 

3) податоци за начинот, местото и траењето на 
преквалификациј ата. 

б) За распоредување: 
1) податоци за обезбедување на други работи и 

работни задачи под општи или посебни услови; 
2) 'податоци за другата соодветна работа и за 

стручната подготовка која се бара за вршење на 
таа работа; 

3) опис на другата соодветна работа (податоци-
те што се во член 46 став 1 точка 3 од овој пра-
вилник). 

Предлогот за преквалификација и распореду-
вање се утврдува на образец број 2-а. 

Член 50 
Предлогот за преквалификација и распореду-

вање се подготвува и утврдува врз основа и во сог-
ласност со одредбите на законот и Статутот на За-
едницата со кои е утврдено правото на рехабили-
тација и вработување. 

Член 51 
Предлогот за преквалификација и распореду-

вање го подготвува и утврдува основната заедница. 
За осигурениците кои се во работен однос пред-

логот за преквалификација и распоредување и вра-
ботување го подготвува и утврдува основната за-
едница заедно со организацијата во која осигуре-
никот е на работа. 

Член 52 
Кога основната заедница ќе ги прибере пода-

тоците и доказите во смисла на член 46 до 51 од 
овој правилник, заедно со предлогот за вештачење 
со медицинската документација, целиот предмет се 
доставува до основната заедница надлежна за ре-
шавање во прв степен. 

Основната заедница надлежна за решавање ја 
утврдува комплетноста и предметот го доставува 
до првостепената инвалидска комисија заради веш-
тачење при што може да уочи на посебни праша-
ња и околности за кои комисијата треба да се из-
јасни при давањето на наодот, оценката и мисле-
њето. 

3. Постапка за вештачење пред првостепената 
инвалидска комисија 

а) Подготовки за преглед на осигуреникот и за 
разгледување на предметот за вештачење 

Член 53 
Кога првостепената инвалидска комисија ќе го 

прими предметот за вештачење утврдува дали се 
содржани сите потребни податоци и докази пред-
видени со одредбите на чле,н 36 до 51 од овој пра-
вилник односно дали се исполнети сите услови за 
повикување на осигуреникот на преглед заради да-
вање на наод, оценка и мислење за инвалидност. 

Член 54 
Кога првостепената инвалидска комисија утвр-

ди дека во предметот за вештачење има недоста-
тоци односно дека не е потполна медицинската до-
кументација, дека не се пополнети податоците за 
работењето и социјалната положба на осигуреникот 
или дека не е даден предлог за преквалификација 
и распоредување во случаите кога е потребно да се 
даде таков предлог, ќе го врати предметот на ос-
новната заедница заради дополнување на постап-
ката. 

Враќањето на предметот за вештачење за до-
полнување во смисла на претходниот став се врши 
тогаш кога се во прашање недостатоци од битно 
значење за вршење на вештачењето. 

Заради економичност на постапката и кога е 
тоа можно, првостепената инвалидска комисија мо-
же во поканата за преглед на осигуреникот да на-
веде кои податоци и докази осигуреникот треба да 
ги прибави до прегледот и да ги донесе при доаѓа-
њето на преглед. 

Член 55 
Кога ќе утврди дека предметот за вештачење 

е потполн и исправен првостепената инвалидска 
комисија го определува денот за преглед на осигу-
реникот и му упатува покана со која го повикува 
за непосреден преглед. 

Поканата за преглед на осигуреникот содржи 
податоци за денот, времето и местото за преглед, 
напомена за податоците и доказите кои треба да ги 
поднесе на самиот преглед, како и укажување за 
правните последици кои ќе настанат ако на одре-
дениот ден ,не се јави ка ј комисијата на преглед. 

Исплатата на патните трошоци во врска со 
прегледот на осигуреникот ја врши службата на 
основната заедница. 

Член 56 
Заради учество во работата на првостепената 

инвалидска комисија, за денот определен за прег-
лед на осигуреникот се повикува и претставник 
(социјален работник, лекар) на организацијата на 
чиј работник се однесува вештачењето. 

Член 57 
До денот определен за преглед на осигурени-

кот, членовите на првостепената инвалидска коми-
сија се запознаваат со предметот за вештачење, а 
по потреба вршат и посета на организацијата во 
која работи осигуреникот на кого се однесува веш-
тачењето заради запознавање со работењето, орга-
низацијата и условите за работа во организацијата. 

б) Преглед на осигуреникот и разгледување на 
предметот за вештачење 

Член 58 
Кога осигуреникот ќе се јави на преглед пред 

првостепената инвалидска комисија претседавачот 
на комисијата претходно ги проверува личните по-
датоци за осигуреникот а потоа сите членови на ко-
мисијата и присутните лица кои имаат право да 
учествуваат во работата на комисијата ги запозна-
ва со предметот за вештачење. 

Откако ќе се утврди дека се исполнети сите 
предвидени услови за полноважно работење на ко-
мисијата се пристапува кон преглед на осигуре-
никот. 

Член 59 
Прегледот на осигуреникот е сестран и го врши 

претседавачот на првостепената инвалидска коми-
сија и членовите на комисијата — лекари. -

Член 60 
Прегледот на осигуреникот опфаќа земање на 

поширока анамнеза во поглед на основното заболу-
вање, клинички преглед, а во неуропоихијатриски-
те случаи и психијатриски интервју. 

Првостепената инвалидска комисија може да 
одлучи, пред земањето на анамнезата и клинич-
киот преглед, да се извршат и дополнителни ис-
питувања во одредени здравствени организации. 

Член 61 
По извршениот преглед на осигуреникот и до-

полнителните испитувања во смисла на претход-
ниот член, претседавачот на првостепената инва-
лидска комисија ги запознава сите членови на ко-
мисијата и лицата кои учествуваат во нејзината 
работа со резултатите од прегледот на осигурени-
кот и дополнителните испитувања. 

Членот на првостепената инвалидска комисија, 
стручен работник за пензиско и инвалидско оси-
гурување ги запознава членовите на комисијата и 
лицата кои учествуваат во нејзината работа со по-
датоците за работењето и социјалната положба на 
осигуреникот, со предлогот за преквалификација и 
распоредување и со правата од пензиското и инва-
лидското осигурување кои осигуреникот може да 
ги оствари врз основа на расположливите докази. 
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Член 62 
По запознавањето со предметот за вештачење, 

првостепената инвалидска комисија, со учество на 
лекарот што го подготвил предлогот за вештачење 
и претставникот на организацијата, пристапува кон 
разгледување на предметот оценувајќи ја сета ме-
дицинска документација, резултатите од прегле-
дот и дополнителните испитувања и врз основа на 
тоа ја утврдува здравствената состојба на осигу-
реникот и состојбата на функционалните способ-
ности на поодделни органи и систем.и. 

Член 63 
Откако објективно ќе ја утврди здравствената 

состојба на осигуреникот врз основа на дотогаш-
ниот тек на лекување и медицинската документа-
ција, оценува дали лекувањето е завршено за да 
може да се пристапи кон оценување на инвалид-
носта. 

Под завршено лекување се подразбира здрав-
ствената состојба на осигуреникот која со поната-
мошно лекување и медицинска рехабилитација во 
догледно време нема битно да се подобри во однос 
на работната способност за вршење на својата ра-
бота. 

Член 64 
Ако првостепената инвалидска комисија утврди 

дека лекувањето на осигуреникот не е завршено, 
ќе го врати предметот преку стручната служба на 
надлежниот лекар со свои забелешки и со упатство 
за понатамошно лекување на осигуреникот. 

Стручната служба по приемот на предметот 
веднаш му доставува на лекарот поединец еден 
примерок од наодот и мислењето на инвалидската 
комисија. Наодот и мислењето се приклучува кон 
здравствениот картон на осигуреникот. 

Член 65 
По утврдувањето на здравствената состојба и 

фактот дека е завршено лекувањето, првостепена-
та инвалидска комисија пристапува кон оценување 
на инвалидноста. 

При оценувањето на инвалидноста првостепе-
ната инвалидска комисија ги зема предвид здрав-
ствената состојба на осигуреникот, видот на рабо-
тата, физичкото и психичкото оптоварување за 
вршење на својата работа и работни задачи во пог-
лед на ангажираноста на сетилата, условите на ра-
ботната средина, дејството на штетните околности, 
можностите за професионално заболување или за-
честените повредувања, како и други факти и 
околности од влијание за правилната и целосната 
оцена на инвалидноста. 

Ако комисијата утврди дека ка ј осигуреникот 
постои неспособност за вршење на својата работа 
и работни задачи, а има преостаната работна спо-
собност за друга работа, со или без прек-
валификација. доквалификација, донесува наод, 
оценка и мислење за постоење на инвалидност и 
воедно, ако може, ја одредува и другата работа и 
работни задачи на кои осигуреникот според преос-
танатата работна способност може да работи. 

Кога се работи за случај од претходниот став 
за кој комисијата не може на истиот состанок да ја 
определи другата работа поради тоа што работите и 
работните задачи дадени во предлогот за преква-
лификација или распоредување на друга соодвет-
на работа не одговараат на преостанатата работна 
способност или поради немање на таков предлог, 
комисијата го враќа предметот на надлежната ос-
новна заедница. Стручниот работник за инвалидско 
осигурување на основната заедница заедно со ор-
ганизацијата е должен да прибави податоци и ут-
врди предлог на кои работи и работни задачи и под 
какви услови инвалидизираниот работник може да 
работи во својата или друга организација според 
преостанатата работна способност. Предметот со 
утврдениот предлог се доставува на комисијата за-
должително во рокот што ќе го определи таа ко-
мисија. 

Член 66 
Кога оценката на инвалидноста се однесува на 

преостанатата работна способност на осигуреникот 

по пат на преквалификација и распоредување 
првостепената инвалидска комисија го запознава 
осигуреникот со своето становиште и предлози и ги 
испитува неговите желби и склоности. 

в) Давање на наод, оценка и мислење 
за инвалидноста 

Член 67 
Врз основа на разгледувањето на предметот за 

вештачење, утврдената здравствена состојба и 
оценката за инвалидноста во смисла на член 60 до 

66 од овој правилник првостепената инвалидска 
комисија дава наод, оценка и мислење. 

Во давањето на наодот, оценката и мислењето 
сите членови на првостепената инвалидска коми-
сија учествуваат рамноправно. 

Во давањето на наодот, оценката и мислењето 
може да учествува и претставникот на организа-
цијата, без право на одлучување. 

Член 68 
Наодот, оценката и мислењето првостепената 

инвалидска комисија го дава на образец бр. 4 и со-
држи: 

1) лични податоци: име, татково име и презиме 
на осигуреникот, ден, месец и година на раѓањето, 
занимање, број на личната карта и адреса на пос-
тојаното место на живеење ,на осигуреникот; 

2) исцрпна здравствена анамнеза и анамнестич-
ки податоци за главната болест или повреда, како 
и за споредните заболувања со ознака на времето 
кога настанала (кај повреда — точен датум на по-
вредата), податоци за лекувањето и траењето на ле-
кувањето односно боледувањето на осигуреникот; 

3) физикален преглед, лабораториски и други 
наоди; 

4) работен историјат, со поблиски податоци за 
пензискиот стаж и стажот на осигурувањето, за 
стручната подготовка и образование, за работите 
што ш работел осигуреникот на последното работно 
место, условите на работата ,на тоа работно место 
и др.; 

5) исцрпна дијагноза (со соодветни шифри); 
6) мислење дали е лекувањето завршено. Ако 

лекувањето не е завршено — упатство до лекарот 
поединец за понатамошно лекување на осигурени-
кот; 

7) оцена за постоењето на инвалидност и пре-
останата работна способност за работа на осигу-
реникот или за друга соодветна работа. 

К а ј I категорија на инвалидност наодот, оцен-
ката и мислењето треба да содржат и оцена дали 
постои потреба од помош и нега од друго лице. 

К а ј П категорија инвалидност наодот, оценка-
та и мислењето треба да содржат и точно опреде-
лен број на часови за работа со скратено работно 
време, кое не може да биде помало од една поло-
вина од определеното работно време било да е во 
прашање работа што осигуреникот ја вршел пора-
но или друга соодветна работа, како и услови под 
кои осигуреникот треба да ја врши определената 
работа. 

К а ј Ш категорија инвалидност наодот, оценка-
та и мислењето треба да содржат и тоа, која друга 
соодветна работа осигуреникот може да ја врши 
со полно работно време, на кои работи и работни 
задачи, под кои работни услови, како и дали за таа 
работа е потребна претходна преквалификација и 
рехабилитација или не. Ако е потребна претходна 
професионална рехабилитација, мислењето треба 
да ги содржи сите податоци за нејзино правилно 
спроведување (за која соодветна работа осигуре-
никот може да се оспособи, под кои услови може 
да се врши оспособувањето, колку ќе трае оспосо-
бувањето, во која организација и др.). 

Наодот и мислењето за професионална рехаби-
литација на деца треба да содржи дали е детето 
способно за работа и за каква работа е способно 
по пат на школување или рехабилитација во спе-
цијални установи; 

8) ден на настапувањето на инвалидноста; 
9) причина на инвалидноста. Ако постојат по-

веќе причини за инвалидноста (болест или повре-
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да надвор од работата и несреќа при работа или 
професионална болест) мислењето треба да содр-
ж и и оцена за тоа во кој обем врз вкупната инва-
лидност влијаела едната, а во кој обем другата 
причина на инвалидноста, како и тоа дали само за 
себе болеста или повредата предизвикува инвалид-
ност; 

10) мислење дека е потребен контролен преглед, 
како и месецот и годината кога треба да се извр-
ши прегледот. Согласно со Статутот на СИЗПИОМ, 
контролен преглед не се закажува ка ј осигурени-
ците кои во согласност со Законот и Статутот 
остваруваат право на инвалидска пензија врз осно-
ва на утврдена инвалидност; 

11) наодот, оценката и мислењето за постоење 
на телесно оштетување со одредениот процент на 
поединечно или вкупно доколку постојат повеќе те-
лесни оштетувања, повикувајќи се ,на соодветната 
точка и глава од Листата на телесни оштетувања, 
како и причината за телесното оштетување. Ако 
постојат повеќе телесни оштетувања од различни 
причини, инвалидската комисија дава оценка и за 
вкупно утврденото телесно оштетување; 

12) образложение на наодот, оценката и мисле-
њето односно детално образложување на пооддел-
ни прашања (причинска врска помеѓу настанатата 
инвалидност со порано настанатата несреќа на ра-
бота како и кога не се прифаќаат наодите и мис-
лењата на лекарите специјалисти или здравствени 
организации, односно одредена медицинска доку-
ментација. 

Член 69 
Наодот, оценката и мислењето на првостепе-

ната инвалидска комисија треба да биде јасен и 
потполн и да ги опфаќа сите факти кои се предмет 
на вештачење. 

Наодот, оценката и мислењето на првостепена-
та инвалидска комисија го потпишуваат сите чле-
нови на комисијата. 
г) Известување за наодот, оценката и мислењето 

Член 70 
По донесувањето на наодот, оценката и мисле-

њето, првостепената инвалидска комисија усно го 
известува осигуреникот за својот наод, оценка и 
мислење, како и за постапката која ќе следи врз 
основа на наодот, оценката и мислењето. 

Член 71 
Стручниот работник за инвалидско осигурува-

ње на надлежната основна заедница за оценката и 
мислењето на првостепената инвалидска комисија 
го известува надлежниот лекар односно овласте-
ната здравствена организација, службата на само-
управната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување и организацијата во ко-
ја осигуреникот е во работен однос. 

Известувањето опфаќа и појаснување за пра-
вата на осигуреникот до правосилноста на реше-
нието по основа на утврдената инвалидност, од-
носно за постапката во случаи кога ќе се утврди 
непостоење на инвалидност, 

д) Доставување на предметот за вештачење на 
основната заедница 

Член 72 
По извршеното вештачење во првостепената по-

стапка, првостепената инвалидска комисија го до-
ставува наодот, оценката и мислењето со сите спи-
си до основната заедница која барала вештачење, 

ѓ) Повторно вештачење од првостепената 
инвалидска комисија 

Член 73 
Кога секретарот на основната заедница ќе уочи 

дека наодот, оценката и мислењето на првостепена-
та инвалидска комисија е нејасен, контрадикторен 
и недоволно образложен, ќе побара од комисијата 
да ги отстрани уочените недостатоци. 

Првостепената инвалидска комисија е должна 
во најкус рок да постапи по барањето од прет-
ходниот став. 

В. ОСТАНАТИ СЛУЧАИ НА ВЕШТАЧЕЊЕ 
1. Вештачење за телесно оштетување и за потреба 

од туѓа помош и нега 
Член 74 

Вештачењето кое се однесува за утврдување на 
инвалидност и преостанатата работна способност за-
должително опфаќа и вештачење за телесно оште-
тување и за потреба од туѓа помош и нега во слу-
чаите кога постојат околности кои укажуваат на 
постоење на телесно оштетување односно потреба 
од туѓа помош и нега. 

Член 75 
Вештачењето за телесно оштетување и за по-

требата од туѓа помош и нега се врши по барање 
на осигуреникот, кога со оглед на околностите во 
конкретниот случај не е можно да се изврши веш-
тачење за овие факти во рамките на вештачењето 
кое се однесува на утврдување на инвалидност и 
преостаната работна способност. 

Член 76 
Посебна постапка на вештачењето за телесно 

оштетување и за потребата од туѓа помош и нега 
се спроведува ,според одредбите на овој правилник 
кои се однесуваат за утврдување на инвалидност и 
преостаната работна способност. 

Во посебната постапка на вештачење за телес-
ното оштетување и за потребата од туѓа нега и по-
мош не е потребно доставување на посебен образец 
(образец бр. 3) туку само медицинска документација 
која се однесува на болестите кои укажуваат на 
постоење на телесно оштетување односно потреба 
од туѓа помош и нега, а наодот, оценката и мисле-
њето на првостепената инвалидска комисија се да-
ва на посебен образец 4-а. 
2. Вештачење за професионална рехабилитација 

на деца — инвалиди 
Член 77 

Вештачењето за професионална рехабилитаци-
ја на децата — инвалиди се спроведува според од-
редбите на овој правилник за постапката на веш-
тачење која се однесува за утврдување на инва-
лидноста и преостанатата работна способност. 

Наодот, оценката и мислењето за можноста за 
рехабилитација на деца — инвалиди првостепената 
инвалидска комисија го дава на образец број 5. 

Член 78 
За вештачење за професионална рехабилитаци-

ја на деца инвалиди основната заедница прибавува: 
1) медицинска документација; 
2) наод и мислење од службата за професио-

нална ориентација за кое занимање, односно рабо-
ти детето би можело да се оспособи; 

3) наод и мислење од стручната комисија фор-
мирана според посебните прописи за категориза-
ција на децата попречени во физичкиот и психич-
киот развиток — за децата кои се попречени во 
таквиот развиток; 

4) свидетелство за завршено ос,новно образо-
вание односно за одделението што го има завр-
шено; 

5) мислење од школата што ја посетувало де-
тето за педагошките карактеристики на детето и за 
социј ално-економските услови во кои живее детето. 

3. Вештачење за неспособноста на член 
од семејството 

Член 79 
Вештачењето за неспособноста на член од се-

мејството се врши во рамките на постапката по-
крената за остварување на права од пензиското и 
инвалидското осигурување според одредбите на 
овој правилник за постапката за вештачење која 
се однесува за утврдување на инвалидност и пре-
останатата работна способност. 
4. Вештачење за промените во состојбата на ин-

валидноста и преостанатата работна способност 
Член 80 

Вештачењето за промена во состојбата на ин-
валидноста и преостанатата работна способност, по 
барање на осигуреникот или кога е тоа одредено 
врз основа на член 142 од Статутот на Заедницата, 
се спроведува по одредбите на овој правилник за 
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растопената инвалидска комисија може само ДЕ 
донесе наод со кој осигуреникот да се упати нѕ 
првостепена инвалидска комисија за повторна оце-
на на работната способност. 

Член 86 
Во постапката за вештачење по жалба се по-

стапува во се според одредбите на овој правил-
ник за преглед на осигуреникот, дополнителните 
испитувања, давањето на наод, оценка и мислење 
и другите прашања кои се однесуваат на постапка-
та за вештачење што ја води првостепената ин-
валидска комисија. 

Член 87 
По завршувањето на вештачењето, второсте-

пената инвалидска комисија својот наод, оценка и 
мислење со сите списи во предметот го доставува 
на Стручната служба на Заедницата. 
Г. УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 

НА ИНВАЛИДНОСТА И РАБОТНАТА 
СПОСОБНОСТ 

Член 88 
Заедницата организира и овозможува работење 

за утврдување на единствени критериуми за оцена 
на инвалидност и преостанатата работна способност, 
за изградување и усовршување на методите за ра-
бота на сите учесници во постапката за вештачење 
и за оспособување на кадри кои учествуваат во таа 
постапка. 

Член 89 
Заради утврдување на единствени критериуми 

за оцена на инвалидноста и преостанатата работна 
способност се овозможува соработка со соодветни 
стручни и научни институции и се публикуваат 
трудови во кои се изнесуваат утврдените крите-
риуми. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ 
Член 90 

Вадењето на евиденција од инвалидските ко-
мисии и видовите на обрасци потребни во постап-
ката за вештачење ги утврдува секретарот на За -
едницата. 

Член 91 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2898/1 Претседател, 
21 ноември 1979 година Лилјана Манева, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Одлука за измена на намената на средствата за 
посебни намени утврдени со Републичкиот буџет 

) за 1979 година - — — — - — — — — — — 853 
Одлука за изменуваше и дополнуваше на Одлу-
ката за користеше на средствата на солидарноста 
на Социјалистичка Република Македонија за 
отстрануваше на последиците од елементарни 
непогоди - - - - - — — — — — — — 854 
Одлука за даваше регрес на цената на печатар-
ската хартија во 1979 година - - — - - — 854 
Одлука за даваше согласност на Одлуката за 
изменуваше и дополнуваше на Тарифата за про-
дажба на електрична енергија на потрошувачите 
од подрачјето на „Електромакедонија" - - - 854 
Одлука за даваше согласност на Одлуката за 
зголемуваше на постојните тарифни ставови за 
продажба на електрична енергија на пренос-
ната мрежа на „Електростопанство" во СРМ 
за 25% - - - - - - - - . - - - - - 855 
Наредба за утврдуваше на факторот за пресме- , 
туваше на стварниот приход од земјоделска деј-

ност - - — — — — — — — — — — — 855 
/Наредба за преземаше мерки за заштита на жи-
вотните од заразните и паразитните болести во 
1980 година — — - — - — — — — — — 855 

Општи акти на самоуправните организации 
Одлука за измена и дополнуваше на тарифата 
за продажба на електрична енергија на потро-
шувачите од своето подрачје — — — — — — 859 
Одлука за зголемуваше на постојните тарифни 
ставови за продажба на електрична енергија на 
преносната мрежа на „Електростопанство" во 
СРМ за 25% - - - - - - - - - - - 860 
^пшти акти на самоуправните интересни заедници 
Правилник за организацијата и составот на ин-
валидските комисии и за постапката при оцена 
на инвалидноста и преостанатата работна спо-
ост - - - - - - - — — — — - — 861 

постапката на вештачење која се однесува за утвр-
дување на (инвалидноста (и преостанатата работна 
способност. 
5. Вештачење во постапката за остварување на 

права по основа на меѓународни договори 
Член 81 

Вештачењето за инвалидност, телесни оштету-
вања и други медицински факти битни за правата 
што се остваруваат врз основа на меѓународни до-
говори за пензиско и (инвалидско осигурување се 
врши според одредбите на овој правилник. 

Член 82 
Во постапката на вештачење за фактите од 

битно значење за остварување на правата по ос-
нова на меѓународните договори работите опреде-
лени во овој правилник за основната заедница ги 
врши Стручната служба на Заедницата. 

В. ПОСТАПКА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ПО Ж А Л Б А 
Член 83 

Кога Стручната служба на Заедницата ќе при-
ми жалба со која се напаѓа наодот, оценката и мис-
лењето на првостепената инвалидска комисија врз 
основа на која се базира решението против кое е 
поднесена жалбата, жалбата со сите списи се до-
ставува на второстепената инвалидска комисија. 

При доставувањето на предметот на второстепе-
ната инвалидска комисија Стручната служба на 
Заедницата може да укаже на посебни прашања и 
околности за кои комисијата треба да се изјасни 
при давањето на наод, оценка и мислење. 

Член 84 
Наодот, оценката и мислењето на второстепе-

ната инвалидска комисија содржи: 
1) лични податоци: име, татково име и прези-

ме ,на осигуреникот, дата на раѓањето, број на лич-
ната карта, адреса на постојаното место на живе-
ење и назив на работното место; 

2) побитни жалбени наводи на осигуреникот со 
кои ја оспорува правилноста на наодот, оценката 
и мислењето на првостепената инвалидска коми-
сија; 

3) исцрпна дијагноза (се што е битно во врска 
со дијагнозата и се обработува исто како и во на-
одот, оценката и мислењето на првостепената инва-
лидска комисија); 

4) мислење за правилноста на наодот, оценка-
та и мислењето на првостепената инвалидска коми-
сија во врска со наводите во жалбата; 

5) образложение на наодот, оценката и мисле-
њето по спорните прашања изнесени во жалбата. 

Наодот, оценката и мислењето на второстепе-
ната инвалидска комисија се дава на образец 
број 6. 

Член 85 
Кога второстепената инвалидска комисија ќе 

оцени дека наодот, оценката и мислењето на прво-
степената инвалидска комисија е заснован на не-
потполна медицинска, работна и друга документа-
ција или вештачењето во првостепената постапка 
не е спроведено во согласност со прописите, во 
својот наод, оценка и мислење ги изнесува забе-
лешките со кои укажува на уочените недостатоци 
и дава напатствие за нивното отстранување. 

Првостепената инвалидска комисија е должна 
да се придржува на забелешките и напатствијата 
од претходниот став. 

До колку ко,н жалбата осигуреникот приложи 
нова медицинска документација за влошување на 
здравствената состојба по произнесување^ на пр-
востепената инвалидска комисија, а се работи за 
за заболувања кои биле предмет на вештачење на 
првостепената инвалидска комисија, второстепената I 
инвалидска комисија може да одлучи за работната 
способност врз основа на новата медицинска доку-
ментација. 

Меѓутоа, до колку во случајот се работи за 
нови заболувања кои не биле предмет за вешта-
чење к а ј првостепената инвалидска комисија, вто-
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