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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
811. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување  на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Драги Перо Ивановски, од Куманово, 
2. Даниел Тодор Каров, од Кочани. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените 

лица: 
1. Мирослав Никола Котевски од Делчево, во траење од 1 месец, 
2. Љупчо Мирко Митревски од Скопје, во траење од 3 месеци, 
3. Коста Илија Трајановски од Берово, во траење од 3 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените 

лица: 
1. Јовче Страхиња Тримчевски од Гостивар, во траење од 6 месеци, 
2. Венцо Панајот Соколов од Кочани, во траење од 6 месеци, 
3. Ангел Димче Јанакиев од Велес, во траење од 7 месеци. 
 

IV 
Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените 

лица: 
1. Петар Ристо Петрушевски од Скопје, во траење од 1 година, 
2. Милојко Веселин Ангеловски од Крива Паланка, во траење од 1 година и 1 месец. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
         Бр. 07-295                                                                            Претседател 
11 април 2008 година                             на Република Македонија, 
          Скопје                                      Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
812. 

Врз основа на член 28 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
48/00, 39/03, 96/04, 120/05 и 13/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 
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       Бр. 19-1939/1                              Претседател на Владата 
7 април 2008 година                                    на Република Македонија, 
         Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 
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 813. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2008 ГОДИНА  
1. Со оваа програма се определуваат активностите, работите и задачите од областа на премерот, катастарот 

и запишувањето на правата на недвижностите, кои ќе се вршат во 2008 година, како и обемот и начинот на из-
вршување, финансиските средства и изворите на финансирањето. 

2. Предметот, видовите, обемот на работа и начинот на спроведување на оваа програма се со цел да го 
комплетира, развие и одржува Катастарот на недвижностите, да ги развие Глобалниот позиционен систем 
(ГПС) и гравиметриската мрежа и да ги одржува геодетските мрежи, изготвување и ажурирање на картограф-
ските производи, како основа за развојот на државна геопросторна база на податоци, да ги имплементира 
современите меѓународни искуства и современата информациска и комуникациска технологија и да обезбеди 
усогласување на геопросторните податоци  со меѓународните стандарди.  

3. Востановувањето на Катастар на недвижности ќе се реализира со комплетирање на катастар на недвиж-
ности преку систематско излагање, конверзија, делумна конверзија и реамбулација. 

3.1. Систематското излагање ќе се врши во 79 катастарски општини, според следните табели: 
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     Бр. 19-1635/1                   Претседател на Владата 
7 април 2008 година                                 на Република Македонија, 
        Скопје                                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
814. 

Врз основа на член 360 став 3 и член 417 алинеја 17 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2007), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И ОПРЕМАТА И ЕВИДЕНЦИИТЕ 
ШТО СЕ ВОДАТ ВО ОВЛАСТЕНИТЕ ПРАВНИ 
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА  

ВОЗИЛАТА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите во 

однос на кадровските, просторните и техничките услови, 
опремата и евиденциите што се водат во овластените 
правни лица за вршење на технички преглед на возилата 
(во натамошниот текст: овластено правно лице). 
 

II. КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА КАДРОВСКИТЕ 
УСЛОВИ 

  
Член 2 

Организацијата на работа за вршење на техничкиот 
преглед и следење и уедначување на критериумите за 
вршење технички преглед на возила, давање стручна 
помош и инструирање на стручните лица кои го вршат 
техничкиот преглед и стручniot надзор над квалитетот 
и законитоста во вршење на техничкиот преглед во ов-
ластеното правно лице го врши раководител со заврше-
но високо образование од соодветната струка (Машин-
ски факултет- насока за моторни возила, Електротех-
нички факултет, Сообраќаен факултет- насока за патен 
сообраќај) и со работно искуство од најмалку три годи-
ни од областа на моторни возила. 

Технички преглед на возилата во овластеното прав-
но лице вршат најмалку две стручни лица за вршење на 
технички преглед кои имаат: 

- завршено средно стручно образование од сообра-
ќајна, машинска или електротехничка струка; 

- завршено специјалистичко образование за занима-
ње контролор за вршење на технички преглед на мо-
торни возила; 

- лиценца издадена од Министерството за внатреш-
ни работи; 

- возачка дозвола за управување на возило најмалку 
од “Б“ категорија и 

- работно искуство од најмалку три години од обла-
ста на моторни возила.  

 
III. КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ 

УСЛОВИ 
 

Член 3 
Објектот што овластеното правно лице го користи 

за вршење na технички преглед на возила, е изграден 
од тврда градба, а технолошката линија на истиот е ед-
нонасочна (со влез од една страна на објектот и излез 
од другата страна на објектот) и проодна за максимал-
ните дозволени димензии на возилата од категоријата 
на возила за чие вршење на технички преглед правното 
лице е овластено.  

Во објектот на овластеното правно лице се наоѓаат 
простории за:  

- административни работи од делокругот на работа 
на овластеното правно лице;  

- технички преглед на возилата;  
- регистрација на возилата и  
- работа со странки. 

На објектот или во негова непосредна близина, ов-
ластеното правно лице треба да постави видлива табла 
со натпис “Овластено правно лице за вршење технички 
преглед на возила“. 

 
Член 4 

Подот нa објектот од член 3 став 1 на овој правил-
ник е со минимална должина од 15 метри пред уредот 
за испитување на кочниот систем и минимална должи-
на од 10 метри по него.  

Подот од став 1 на овој член е хоризонтален и ра-
мен, и е изработен од: асфалт, бетон или друг сличен 
материјал. 

 
Член 5 

Во внатрешноста на просторот на објектот од член 3 
став 1 на овој правилник потребно е да се обезбедат кли-
матски услови, кои ќе овозможат непречено и нормално 
функционирање на уредите и техничката опрема. 

 
Член 6 

Просторот пред влезот и излезот на објектот од 
член 3 став 1 на овој правилник треба да овозможува 
безбеден влез и излез од истиот, а површините намене-
ти за безбеден влез и излез од објектот се изработени 
од: асфалт, бетон, бехатон или друг сличен материјал. 

 
Член 7 

Пред и позади објектот од член 3 став 1 на овој 
правилник се обезбедува соодветна површина за мину-
вање, свртување и чекање на возилата за технички 
преглед.  

Површините од став 1 на овој член се изградени од 
современа коловозна конструкција, соодветно сообра-
ќајно уредени и одбележани со сигнализација и пропис-
но приклучени во сообраќајот на јавен пат или улица. 

 
IV. КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ТЕХНИЧКИТЕ 
УСЛОВИ И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА 
 

Член 8 
За вршење на технички прегледи на возила, овла-

стеното правно лице треба да ги поседува следните 
уреди и опрема: 

1. Уред со валци, со кои се проверува кочната сила 
по тркало кај моторни и приклучни возила, кој има вгра-
дени ваги за мерење на осната маса кај истите. Уредот 
со валци треба да ги исполнува следните критериуми: 

- да има два меѓусебно независни ротирачки валци, 
кои овозможуваат истовремено да се контролираат 
кочните сили на тркалата од една оска; 

- да овозможи мерење на силата на кочење на вози-
лата, кои што имаат перманентен погон на повеќе оски; 

- да овозможи аналогно прикажување на измерени-
те сили на кочење; 

- конструкциски да биде изведен така да овозможи, 
покрај силата на кочење, да ги утврдува и неисправно-
стите на системот за кочење, а  особено отпорот на тр-
калање, овалноста на кочниот барабан или диск, нерам-
номерното блокирање тркалата, нерамномерноста во 
процесот на кочењето, како и доцнењето на одзивот на 
кочниците на поедините тркала на возилото; 

- да обезбеди испитување на осовински притисок 
најмалку до 120 (KN); 

- мерното подрачје на апаратот да е најмалку од 0 
(KN) до 30 (KN); 

- да содржи комплет од најмалку два сензори за ме-
рење притисок во пневматските кочни системи, 
соточност +/-0,1 (bar) до вклучително 5(bar) притисок и 
+/-2(%) од измерената вредност над 5 (bar) притисок. 

- да овозможи графички, одосно табеларен приказ 
на измерените големини. 
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- да има вградено вага за динамичко мерење на ма-
сата на возилото по секоја оска на возилото, со точност 
+/-30 (kg) по оска вклучително 1000 (kg) оптоварување  
и +/- 3(%) од измерената вредност по оска над 1000 
(kg) оптоварување. 

2. уред за мерење на слободниот од на управувачот 
(воланот), со кој може да се утврди секој поединечен сте-
пен на агол на свртување, со точност од +/- 0,5 степени.  

3. уред за контрола на насоченоста на светлата, со 
вграден индикатор за проверка на јачината на светлос-
ниот сноп на: кратки и долги светла, светла за магла и 
направа за визирање.  

Уредот од став 1 на оваа точка е поставен на ниве-
лирано подвозје за контрола на нагоденоста на светла-
та, со вграден визир и мерно подрачје во опсег од -
0,5(%) до -3,5(%), со точност  +/- 0,25 (%) (апсолутно). 

4. динамометар за мерење на силата на притискање 
на командата на кочниците, кој може лесно да се стави 
на секоја команда, како и уред за мерење притисокот 
во пневматските кочни системи кои треба да се изведе-
ни така што овозможуваат мерење на силите односно 
притисоците истовремено со мерење на силите на ко-
чење на обемот на тркалата на возилото. 

5. компресор (или приклучок на компресорска ста-
ница) со манометар и приклучок за контрола на прити-
сокот во пневматиците. 

6. мерач (Нониус) за длабочината на шарата на пнева-
тикот, односно мерило за мерење на длабочината на гуме-
ниот профил на пневматиците, со точност +/- 0,1 mm. 

7. уред за мерење на бучавата што ја емитуваат во-
зилата (Фонометар) што ги исполнува следните крите-
риуми: 

-да ги задоволува стандардите IEC 651 тип 1, IEC 
60651 B тип 1 или IEC 61672 класа 1, (според каракте-
ристика- А) со микрофон со пречник 1/2“, кој што мо-
же да работи на брз-“Fast“ начин. 

-да овозможи одредени еквивалентни вредности на 
јачина на звукот (РМС). 

-да овозможи мерење на  бучавоста на моторот, во 
мерно подрачје со минимален опсег од 0 до 6000 врте-
жи во минута, со точност +/- 1(%) од измерената вред-
ност +5 вртежи во минута. 

8. уред за спектрално мерење на боите (Спектрофо-
тометар). 

9. метар или Метарска трака со должина од 25 m, со 
класа на точност III. 

10. уред за мерење на чадливоста (опацитет) на 
емисијата на издувните гасови од возилата со дизел мо-
тори.  

Уредот од став 1 на оваа точка треба да овозможува 
мерење на коефициентот на затемнетост (К) на издув-
ните гасови, мерење на бројот на вртежите и темпера-
тура на моторот. На уредот треба да е поставена аде-
кватна програмска опрема за програмско водење на 
процесот. Уредот треба да биде опремен со печатар за 
испишување на резултатите од мерењето. 

11. уред за мерење на волуменскиот процент на јаг-
ленмоноксид во издувните гасови на возилата со бен-
зински мотори. 

12. стоперица или хронометар за проверка на бројот 
на трепкања на покажувачот на правецот. 

13. индикатор за проверка на точката на испарува-
ње на течноста за кочење. 

14. уред за контрола на приклучоците на електрич-
ната инсталација помеѓу моторното возило и приклуч-
ното возило. 

15. уред за контрола на најголемата брзина кај вело-
сипедите со мотор кои се опремени со варијабилни 
елементи на трансмисија на погонското тркало. 

16. уред за всмукување на издувните гасови, кој се 
поставува покрај секоја технолошка линија и притоа 
мерното место за мерење на издувните гасови од вози-
лото задолжително треба да има: 

- систем за одвод на на издувните гасови при мерење-
то на проток на воздух на всисниот приклучок, кој мора 
да изнесува најмалку 1700 (m3/h), а најмногу 2300 (m3/h). 

- всисна инка, прилагодлива по висина и агол на осо-
вината на излезот од издувната цевка, при што мора да 
се овозможи всмукување на издувните гасови од сите 
видови хоризонтални и вертикални издувни системи. 

- всисна цевка, која мора да биде отпорна на темпе-
ратура и хемиските влијанија од издувните гасови. 

17. уред за испитување на непропустливост на 
плинските инсталации (детектор за плин). 

18. уред за проверка на исправноста на елементите 
од системот за еластично потпирање и системот за во-
дење на тркалата на возилото. 

19. уред за контрола на геометријата на управувач-
киот механизам (наклон, затур и насочување). 

20. мерен уред за проверка на габаритот, растојани-
ето на оските и распонот на тркалата. 

21. механичарски алат. 
22. уред за мерење на успорувањето на возилата на 

улица- (Децелерометар). 
23. две подлошки за тркалата на возилото. 
24. механизам за товар. 
Овластеното правно лице покрај уредите и опрема-

та од став 1 на овој член, треба да има и канал за прег-
лед на долниот построј на возилото со минимална дол-
жина од осум метри, ширина од 0.8 до 1.0 m и длабочи-
на од 1.4 до 1.80 m, со скалило барем од едната страна 
на каналот, со вградено осветлување на горниот раб на 
каналот од најмалку 250 лукса и едно подвижно свет-
ло, со напон од 24 (V), кое е постојано заштитено. Во 
каналот задолжително треба да е обезбедена соодветна 
заштита од пожар, односно поставување на вентилатор 
во “Edge“- верзија и стабилен систем за детекција на 
запаливи смеси (пропан бутан и др.). 

Каналот од став 2 на овој член треба целосно да би-
де обложен со керамички плочки или од други матери-
јали со исти svojstva. На почетокот на каналот треба да 
има исполнет полукружен остров. На горниот раб на 
каналот и островот, треба да е обложен со метален про-
фил со висина од најмалку 7 cm, со што ќе се зголеми 
безбедноста на возилата од паѓање на возилата во кана-
лот. На одредени делови од каналот може да не се по-
ставува рабник, поради специфичноста на одредени 
уреди, кои го оневозможуваат негово поставување. Ка-
налот треба да биде опремен со каналска дигалка (хи-
драулична или пневматска) за подигање најмалку една 
оска на возилото со носивост најмалку 12 t. Каналот 
треба да има вградено хидрауличен уред за контрола 
на зјајот во системот за управување, водење и потпира-
ње на возилото. Во одредени случаи, по избор на овла-
стеното правно лице, тоа може да биде опремено со ма-
казна дигалка на која ќе биде инсталиран уредот за 
развлекување со вградено осветлување. 

 
Член 9 

Уредите и опремата кои овластеното правно лице 
ги користи за вршење на технички преглед на возило-
то, треба да се прегледани, исправни, типски одобрени 
и верификувани.  

Уредите и опремата од став 1 на овој член треба да 
се користат согласно со техничките нормативи, метео-
ролошки услови и на начин предвиден со упатството 
на производителот. 

 
Член 10 

Овластено правно лицe треба да поседува соодвет-
на информатичка опрема поврзана во единствен систем 
кој ќе овозможува примена на единствено програмско 
решение за автоматска обработка на податоци за тех-
нички прегледаните возила и безбеден пренос на исти-
те до автоматската евиденција на регистрираните вози-
ла што се води од страна на Министерството за вна-
трешни работи.  
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Единствениот систем од став 1 на овој член треба 
да овозможува: 

1. меморирање на сите внесени податоци за извр-
шениот технички преглед на возилото; 

2. дневна достава на податоци до автоматската еви-
денција на регистрираните возила што се води од стра-
на на Министерството за внатрешни работи; 

3. автоматска проверка на внесените податоци за 
возилото и сопственикот во централната база на пода-
тоци во овластеното правно лице; 

4. приказ на сите пропишани обрасци и други изве-
стувања потребни за вршење на технички преглед на 
возилата од страна на овластеното правно лице;   

5. функционалност на автоматско ажурирање на по-
датоците која ќе овозможи безбедна дистрибуција на 
податоците до автоматската евиденција на регистрира-
ните возила што се води од страна на Министерството 
за внатрешни работи и 

6. можност за проширување и исправка на внесени-
те податоци, односно внесување на додатни податоци. 

Единствениот систем од став 1 на овој член треба 
да овозможи и мрежно поврзување со мерните уреди и 
мерната опрема во овластеното правно лице, при што 
резултатите од мерењето по извршениот преглед на во-
зилото се внесуваат во база на податоци како евиден-
ција на прегледани возила во овластеното правно лице 
и се поддржани од соодветно софтверско решение со 
хардвердска заштита.  

 
V. ЕВИДЕНЦИИ ШТО СЕ ВОДАТ  

ВО ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ 
 

Член 11 
За извршените технички прегледи на возилата се 

води евиденција која се состои од досие и регистар. 
 

Член 12 
Досието од член 11 на овој правилник се состои од: 

записник за технички преглед и регистрациони листови. 
 

Член 13 
Регистарот од член 11 на овој правилник, ги содржи 

следните податоци: 
- датум на извршениот технички преглед; 
- реден број на техничкиот преглед; 
- регистарски број на возилото; 
- вид, марка и тип на возилото; 
- име и презиме на сопственикот односно назив на 

носителот на правото на користење на возилото; 
- означување на техничкиот преглед како редовен, 

вонреден или превентивен; 
- забелешка за заверка на регистрациониот лист и 

означен датум на извршување на заверката; 
- забелешка за предупредување на возач на неис-

правно возило за некористење на тоа возило и 
- забелешки. 
Регистарот од став 1 на овој член се води посебно 

за секоја календарска година. На крајот на годината на 
последната страница се става забелешка за бројот на 
страниците и за последниот реден број, со потпис и пе-
чат на овластеното правно лице. 

Ако возилото што се прегледува не е регистрирано, 
наместо податокот за регистарски број на возилото во 
регистарот се запишува забелешка „без регистарски 
број“. 

 
Член 14 

Регистарот од членот 11 на овој правилник може да 
се води рачно и на образец за автоматска обработка на 
податоците. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престануваат да важат одредбите од Пра-
вилникот за вршење на технички преглед на моторни и 
приклучни возила, трактори и земјоделски трактори 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/99) кои се однесуваат на критериумите кои мораат 
да ги исполнуваат објектите и просторот за вршење 
технички преглед на станицата за технички преглед, 
стручните лица и техничката опрема и уредите со кои 
треба да биде опремена и начинот на водење на еви-
денцијата за извршените технички прегледи. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува по шест месеца од 
денот на неговото влегување во сила. 

 
  Бр. 13.1-23353/1                        Министер  
9 април 2008 година              за внатрешни работи, 

   Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
815. 

Врз основа на член 139-а став 6 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 80/93, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 
70/06 и 153/07), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА 
НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ   

ЗА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува организацијата, сос-

тавот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на 
наод, оцена и мислење за утврдена инвалидност, од-
носно неспособност за работа (во натамошниот текст: 
Комисија за ревизија). 

 
Член 2 

(1) Комисијата за ревизија, врши ревизија на наод, 
оцена и мислење за утврдена инвалидност, односно 
неспособност за работа врз основа на кои се остварува 
право на пензија, донесени од Комисијата за оцена на 
работната способност на Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

(2) Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, 
оцена и мислење со кои не е утврдена инвалидност, 
односно неспособност за работа, донесени од Комиси-
јата за оцена на работната способност, како и на 
наодите донесени од Комисијата за задолжителен кон-
тролен преглед, по случаен избор. 

 
Член 3 

(1) Комисијата за ревизија образувана од министе-
рот за труд и социјална политика за време од една го-
дина, работи во состав од по седум члена, истакнати 
медицински стручњаци и тоа од следната специјал-
ност: специјалист хирург, специјалист интернист, спе-
цијалист психијатар, специјалист по трудова медицина 
и специјалист ортопед. 
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(2) Комисијата избира претседател од редот на 
своите членови.  

(3) Покрај специјалноста на медицинските стручња-
ци од став 1 на овој член, во работата на Комисијата 
може да учествуваат медицински стручнаци и од други 
специјалности. 

(4) Евиденција за работата на Комисијата од аспект 
на дадени  мислења, подготвување извештаи и водење 
евиденција за дијагнозите на болести кои влијаат на 
работната способност на осигуреникот се водат од 
лекар-аналитичар определен од страна на министерот 
за труд и социјална политика. 

 
Член 4 

(1) Комисијата за оцена на работната способност во 
рок од два дена  по донесувањето на наодот, оцената и 
мислењето со кои е утврдена инвалидност односно 
неспособност за работа, заедно со целокупната меди-
цинска и друга документација врз основа на која е до-
несен наодот, оцената и мислењето ги доставува до Ко-
мисијата за ревизија. 

(2) Комисијата за оцена на работната способност по 
донесувањето наодот, оцената и мислењето со кои не е 
утврдена инвалидност односно неспособност за работа, 
заедно со целокупната медицинска и друга документа-
ција врз основа на која е донесен наодот, оцената и 
мислењето, ги става на увид и располагање на Комиси-
јата за ревизија. 

(3) Комисијата за задолжителен контролен преглед 
по извршениот контролен преглед, наодите и целокуп-
ната медицинска и друга документација ги става на 
увид и располагање на Комисијата за ревизија. 

 
Член 5 

Комисијата за ревизија по извршената ревизија во 
законски предвидениот рок во член 139-а став 4 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
медицинската и друга документација, заедно со својата 
оцена и мислење ги доставува до Комисијата за оцена 
на работната способност. 

 
Член 6 

Комисијата за ревизија најдоцна 5 дена од изврше-
ниот увид од член 4 од овој правилник  дава свое 
мислење. 

          
Член 7 

(1) Комисијата за ревизија дава мислење врз основа 
на медицинската и друга документација содржана во 
предметот што и е доставен што е од влијание за утврду-
вање на инвалидност односно неспособност за работа. 

(2) По извршената ревизија, Комисијата за ревизија 
може да го потврди или да не се согласи со наодот и 
оценката и мислењето донесени од Комисијата за оце-
на на работната способност.Доколку Комисијата за ре-
визија не се согласи, во мислењето задолжително го 
образложува своето мислење. 

(3) Забелешките дадени во мислењето од став 2 на 
овој член се задолжителни за Комисијата за оцена на 
работната способност и по истите донесува нов наод, 
оценка и мислење. 

(4) Ако Комисијата за ревизија утврди дека предме-
тот треба да се докомплетира со соодветна медицинска 
документација донесува мислење во кој ќе ја наведе 
потребната медицинска документација и рокот за дос-
тавување. По комплетирање со потребната медицинска 
документација  Комисијата за оцена на работната спо-
собност предметот повторно го доставува на ревизија.  

(5) Мислењето на Комисијата за ревизија треба да е 
јасно, образложено и да ги содржи сите факти кои од 
медицинско гледиште се од значење за донесување на 
оцена и мислење. 

(6) При вршењето на ревизијата, Комисијата за реви-
зија непосредниот лекарски преглед на осигуреникот, 
може да го изврши во време што таа го определила. 

Член 8 
(1) Комисијата за ревизија работи во полн состав и 

донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Комисијата. 

(2) Членот на Комисијата за ревизија што не се 
согласува со мислењето на мнозинството дава издвое-
но мислење со образложение. 

(3) Комисијата за ревизија може да работи и кога се 
присутни повеќе од половината од нејзините членови и 
донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови, во кој случај еден од членовите треба 
да е од областа соодветна на главната болест наведена 
во наодот, оцената и мислењето.  

             
Член 9 

Кога комисиите од член 2 на овој правилник поста-
пуваат по забелешките дадени во постапка на ревизија 
и донесуваат нов наод, оцена и мислење, копија од 
новиот наод, оцена и мислење задолжително го доста-
вуваат до Комисијата за ревизија. 

 
Член 10 

Комисијата за ревизија дава мислење нa  прилог бр. 
1 и бр.2 кои се составен дел на овој правилник.    

  
Член 11 

(1) Административно-техничките работи на Коми-
сијата за ревизија и евиденцијата за извршената реви-
зија и дадените мислења ги води и координира Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

(2) Административно-техничките работи опфаќаат: 
прием и распределување на предметите, средување на 
медицинската документација, подготовување мислење 
за извршена ревизја, припремање и преглед на  предме-
тите и актите за доставување по извршена ревизија, 
подготовувње на списоци и службени преписки. 

(3) Евиденцијата за извршената ревизија опфаќа: 
реден број и број на предмет; датум на достава на пред-
метот; име,татково име и презиме на осигуреникот;  
матичен број на осигуреникот; оцена и мислење дадени 
во постапка на ревизија; датум на враќање на предме-
тот; поранешна оценка, односно наод, оцена и мислење 
од Комисијата за оцена на работната способност од-
носно Комисијата за задолжителен контролен преглед. 

(4) За извршената ревизија и дадените мислења од 
член 2 став 2 на овој Правилник Комисијата за ревизија 
евиденцијата ја врши на одделни списоци во кој се 
наведуваат предметите и датумот кога е извршена 
ревизијата, име и презиме на осигуреникот. 

  
Член 12 

Комисијата за ревизија, за својата работа, најмалку 
еднаш годишно поднесува извештај до Министерот за 
труд и социјална политика. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за организацијата, 
составот и начинот на работа на Комисијата за преоце-
на-ревизија на наод, оцена и мислење со кој е утврдена 
инвалидност, односно неспособност за работа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 88/04, 102/06 
и 16/07). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2008 
година. 

 
Бр. 09-3855/1                               Министер 

7 април 2008 година         за труд и социјална политика, 
   Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

816. 
Врз основа на член  163 став 1 точка 1, а во врска со 

член 139 став 4 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување (,,Сл. весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 
4/05, 101/05, 70/06 и 153/07) Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на  01.04.2008 година, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ 
И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА  

ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за организацијата, составот и на-

чинот на работа на Комисијата за оцена на работната 
способност (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 88/2004), во членот 9 зборовите: ”односно член 
на Комисијата за утврдување на комплетност и уред-
ност на документацијата,можат да учествуваат”  се за-
менуваат со зборовите: ”може да учествува”. 

 
Член 2 

Во членот 17 по зборот: ”од” зборовите: Комисијата 
за утврдување на комплетност и уредност на докумен-
тацијата се заменуваат со зборовите: ”од лекарот од по-
драчнта единица на Стручната служба на Фондот, кој 
ја утврдува комплетноста и уредноста на документаци-
јата”. 

 
Член 3 

Во членот 20 став 1 по зборовите: „лекар и“  зборо-
вите: „лекарската Комисија на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија“ се бришат. 

Во ставот  2 по зборовите: „го доставува“ зборови-
те: ”до Комисијата за утврдување комплетност и уред-
ност на документацијата се заменуваат со зборовите: 
”до лекарот во надлежната подрачна единица на 
Стручната служба на Фондот”. 

Во ставот 3  по зборот: „барања“ зборовите: „на ра-
ботното место на кое осигуреникот е распореден и кои 
ги врши” се заменуваат со зборовите: „на сите работи 
кои одговараат на неговите телесни и психички спо-
собности, а се сметаат дека одговараат и на неговите 
досегашни работи”. 

Во ставот  4 зборовите: „работното место” се заме-
нуваат со зборовите „досегашни работи”. 

 
Член 4 

Членот 21 се менува и гласи: 
Комисијата утврдува дека кај осигуреникот наста-

пила  намалена  работна способност, кога ќе се утврди 
дека  кај осигуреникот работната способност е трајно 
намалена за повеќе од половина во споредба со физич-
ки  и психички здрав осигуреник со исто или слично 
образование и способност (професиосна неспособност 
за работа).   

Член 5 
Во членот 23 зборовите: „загубена работна способ-

ност” се заменуваат со зборовите: „општа неспособ-
ност за работа”. 

 
Член 6 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Ако во постапката за оцена на работната способ-

ност се  утврди дека осигуреникот не е способен да ги 
врши досегашните работи со полно работно време, Ко-
мисијата може да донесе наод, оцена и мислење дека 
кај именованиот  постои професионална неспособност 
за работа и осигуреникот по пат на професионална ре-
хабилитација да се оспособи за работа со полно работ-
но време на друга работа, утврдувајќи во наодот  за ко-
ја работа може да се изврши професионалната рехаби-
литација, имајќи ја предвид стручната подготовка која 
одговара на  работите што ги вршел осигуреникот  на 
својата работа пред настапување на инвалидноста и  
местото каде ќе се врши рехабилитацијата.” 

                 
Член 7 

Членот 25 се менува и гласи: 
„Во постапката на утврдувањето на  другата работа 

на која може да се рехабилитира и работи осигурени-
кот задолжително учествува и работодавецот каде оси-
гуреникот е вработен. 

 За правилно определување на работата за која може 
осигуреникот да се рехабилитира, работодавецот е дол-
жен да достави и акт за организација и систематизација, 
доколку согласно закон е во обврска да го поседува.” 

 
Член 8 

Во членот 26 став 1, во точката 6, зборовите во за-
градата: ”загубена, намалена односно преостаната ра-
ботна способност” се заменуваат со зборовите: ”општа 
неспособност за работа или професинална неспособ-
ност за работа”. 

Точката 10 се менува и гласи: 
10) Ден на задолжителен контролен преглед за про-

верка на инвалидноста, односно неспособност на рабо-
та врз основа на која се стекнува право на пензија; 

Точката 11) се менува и гласи: 
11) Образложение  на наодот,оцената и мислењето. 
Точките 12 и 13  се бришат. 
     

Член 9 
Во членот 27  став 2 зборовите: ”преоцена-ревизи-

ја”се заменуваат со зборот: ”ревизија”. 
 

Член 10 
Во членот 30 по зборовите: ”постоење на: зборови-

те: ”загубена работна способност” се заменуваат со 
зборовите: ”општа неспособност за работа”. 

 
Член 11 

Насловот на главата ”повторна оценка на работната 
способност” се заменува со насловот: ”контролен прег-
лед на корисниците на права”, а членот 32 се менува и 
гласи: 

Кога  во постапката на оцена на работната способ-
ност се  утврди постоење на иналидност за остварување  
право на пензија, Комисијата определува рок за вршење 
на задолжителен контролен преглед, освен во  случаите 
кога причина за инвалидност се следните болести: 
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1) Малигни заболувања по хемио и радио терапија 
како и операции. 

2) Ампутации на екстеремитети. 
3) Тешки траума со трајни деформитети. 
4) Ревматски дегенеративни болести на зглобовите 

и кичмениот столб, со невролошки испади и состојби 
по операција. 

5) Хронични психози со почетна детериорација на 
личноста. 

6) Цереброваскуларни инзулти со доцни и трајни 
неврлошки консеквенци и психооргански синдром. 

7) Тешки дегенеративни невромускулни заболува-
ња и вродени и стекнати миопатии. 

8) Демиелинизирачки болести. 
9) Екстрапирамидални заболувања. 
10) Ментално инсуфициентни личности со IQ < од 

50 и повеќекратни попречености во развојот. 
11) Генетски заболувања. 
12) Системски болести во напредната фаза. 
13) Дијабетес со секундарни терминални комплика-

ции. 
14) Малигна хипертензија со докажани промени на 

очното дно, срцето и бубрезите. 
15) Состојба по операција на срце, а ако е ЕФ < 50 

по завршена рехабилитација. 
15) Примарни кардиопатии. 
16) Хроничи опструктивни болести на белите дро-

бови терминална фаза. 
17) Слепило, смалување на видното поле за 10% и 

повеќе. 
18) Состојби со терминални знаци на цироза на цр-

ниот дроб. 
19) Дијализа. 
20) Кога врз основа на медицинската документација 

трајно е утврдена инвалидност од страна на странскиот 
носител на социјалното осигурување. 

21) Кога осигуреникот на денот на утврдување на 
инвалидноста имал навршени 57 (жена) односно 59 
(маж) години на живот. 

22) Кога ќе се утврди неспособност за самостоен 
живот и работа од рано детство кај дете за стекнување 
право на семејна пензија по основ на неспособност за 
работа. 

 
Член 12 

Во 33 по зборот: „член” се додаваат зборовите: „46 и“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 13 
Членот 34 се менува и гласи: 
(1) При повторна оцена на состојбата на инвалидно-

ста и телесното оштетување, Комисијата донесува На-
од, оцена и мислење на образец број 4. 

(2) При донесување на наодот, оцената и мислење-
то, Комисијата треба да ги има предвид и тоа: 

 - поранешни мислења на Комисијата за оцена на 
работната способност и на Комисијата за ревизија; 

- дијагнози на болестите кои настанале  по изврше-
ниот последен комисиски преглед и шифра на на дејно-
ста на болеста; 

- дали се настанати такви промени во здравствената 
состојба кои се од влијание на порано утврдената инва-
лидност (влошување, односно подобрување на здрав-
ствената состојба или нов случај на инвалидност); 

-  повторна оценка на  преостаната работната спо-
собност на осигуреник кој не бил упатен на професио-
нална рехабилитација или осигуреник на кој му е приз-
нато право на рехабилитација, но тој не може да се ре-
хабилитира на претходно одредената работа. 

 
Член 14 

Во насловот: ”доставување  на наодот за преоцена-
ревизија”  и во членот 35, зборот: ”преоцена” се брише. 

 
Член 15 

Во членот  38 став 1 алинеја 2  зборот: ”преоцена” се 
заменува со зборот: ”ревизија, а во алинеја 4 зборовите: 
”преквалификација” или доквалификација” се заменува-
ат со зборовите: ”професионална рехабилитација”. 

 
Член 16 

По членот 39 се додава нов член 39-а кој гласи: 
„До определување на лекарот од членот 32 став 1 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 153/2007), про-
верката на комплетноста и уредноста на документаци-
јата ќе ја врши Комисијата за утврдување на комплет-
ност и уредност на медицинската документација”. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ”, а  ќе 
се применува од 1 јануари 2008 година. 

 
Бр. 02-3072/1     

1 април 2008 година                           Претседател, 
     Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
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