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Врз основа на членот 184 став 4 од Основниот 
закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65 и 14/66), директорат на Сојузни-
от завод за социјално осигурување пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА ИНВАЛИДСКИ-

ТЕ КОМИСИИ 

I. ФОРМИРАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИ КОМИСИИ 

Член 1 

Инвалидските комисии се стручни органи на ре-
публичкиот (покраинскиот) завод за социјално оси-
гурување што даваат наоди, оценки и мислења за 
постоењето на инвалидност (губење или намалу-
вање на способноста за работа), за преостанатата ра-
ботна способност, за телесно оштетување, за посто-
ењето иа непосредна опасност од настапување 
на инвалидност во врска со работата на опре-
делено работно место, за можноста и потребата 
од професионална рехабилитација и запослување 
на инвалид на трудот односно осигуреник, за 
хиостоењето на потреба од постојана 1 помош 
и нега од страна на друго лице, како и за дру-
ги факти што се од влијание за здобивањето со 
одделни права од инвалидското и пензиското оси-
гурување и додаток на деца, а што според пропи-
сите за тие права ги утврдуваат инвалидските ко-
мисии. 

Инвалидските комисии даваат наод, оцена и ми-
слење за постоењето на инвалидност и неспособност 
за самостоен живот и работа на деца на осигуреник 
и за потребата и можноста за професионална реха-
билитација на тие деца. 

i Член 2 
Инвалидските комисии ги формира советот на 

републичкиот (покраинскиот) завод за социјално 
осигурување. 

Инвалидските комисии се формираат од најмал-
ку двајца лекари од соодветна специјалност што 
имаат подолго искуство во оценување на инвалид-
носта и преостанатата работна способност и од ра-
ботник на заводот стручен за инвалидско осигуру-
вање. 

За претседател на инвалидската комисија се 
именува лекарот член на инвалидската комисија, 
кој мора да биде постојан работник на заводот за 
социјално осигурување. 

Советот на републичкиот (покраинскиот) завод 
може да именува заменици за одделни членови на 
комисијата, кои мораат да ги исполнуваат истите 
услови како и членовите на комисија. 

Член 3 
За давање наод, оцена и мислење до заводот за 

социјално осигурување кој решава за правата на 
осигурениците од инвалидското осигурување во прв 
степен, се формира инвалидска комисија (во пона-
тамојшниот текст; првостепена инвалидска коми-

сија) за подрачјето на еден или повеќе комунални 
заводи за социјално осигурување. 

За формирање првостепена инвалидска коми-
сија републичкиот (покраинскиот) завод може да 
прибави мислење од советот на оној комунален за-
вод за чие подрачје се формира инвалидската ко-
мисија. Ако инвалидската комисија се формира за 
•подрачје на два или повеќе комунални заводи, ми-
слењето за формирање инвалидска комисија мо-
ж е да се прибави од советите на сите заводи за чие 
подрачје се формира инвалидската комисија. 

Со актот за формирање на првостепената инва-
лидска комисија се определува седиштето и под-
рачјето на работата на комисијата 

Член 4 
За давање наод, оцена и мислење до заводот за' 

социјално осигурување кој решава за правата на 
осигурениците од инвалидското осигурување во втор 
степен, се формира инвалидска комисија (во пона-
тамошниот текст: второстепена инвалидска комиси-
ја) во седиштето на републичкиот (покраинскиот}' 
завод за социјално осигурување. 

За членови на второстепената инвалидска ко-
мисија можат да се именуваат тројца лекара од со* 
одветни специјалности. 

Членовите на второстепената инвалидска коми-
сија не можат да бидат и членови на првостепена 

v инвалидска комисија. 

II. РАБОТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 5 
Првостепените и второстепените инвалидски коч 

мисии (во понатамошниот текст: инвалидските ко-
мисии) работат како стручни органи на подрачјето 
за кое се формирани. 

Инвалидските комисии мораат во својата ра-
бота да се придржуваат кон одредбите од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување* и кон про-
писите и другите општи акти донесени врз осжн 
ва на тој закон. 

Членовите на инвалидската комисија што во 
врска со вршењето на својата работа во инвалид-
ската комисија ќе му нанесат штета на фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување, одговараат 
за повредата на работните должности и за сторе-
ната материјална штета според одредбите од Ос-
новниот закон за работните односи и Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување. 

Член 6 
Работата на инвалидската комисија ја рако-« 

води претседателот на инвалидската комисија. 
Претседателот на инвалидската комисија му 

поднесува повремено извештаи и анализи на сове-
тот на републичкиот (покраинскиот) и комунални-
от завод за социјално осигурување за сите прашаа 
ња и појави во врска со инвалидноста, преостана-: 
тата работна способност, телесните оштетувања, по-« 
стоењето на опасност од настапување на инвалид-! 
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ност, за критериумите и методите за оценување на 
инвалидноста и преостанатата работна способност и 
телесното оштетување, како и за решавањето на 
уне прашања и појави. 

Член 7 
Наоди, оцени и мислења инвалидската комиси-

ја може да дава само кога работи во полн состов. 
Наодите, оцените и мислењата* инвалидската ко-

мисија ги дава со мнозинство на гласовите. Сите 
^ленови на комисијата имаат исти права при дава-
њето на наоди, оцени и мислења. Ако член на ко-
мисијата издвои мислење, тој е должен да го образ-
ложи мислењето. 

Член 8 
Првостепената инвалидска комисија пред да д^-

де наод, оцена и мислење врши непосреден прег-
лед на осигуреникот. \ 

Првостепената инвалидска комисија може, по 
исклучок, да дава наоди, оцени и мислења и без 
-преглед на осигуреникот, врз основа на медицин-
ска и друга документација, во случај на смрт на 
осигуреник, подолг престој на осигуреник во стран-
ство, во болница за душевни болести и ел. 

Првостепената инвалидска комисија може да го 
прегледа осигуреникот и во неговиот стан, во здрав-
ствената установа во која се наоѓа на лекување оси-
гуреникот, како и на други места во седиштето или 
надвор од седиштето на комисијата. 

Член 9 
Второстепената инвалидска комисија ги дава, 

Но правило, наодите, оцените и мислењата врз ос-
нова на документација прибавена во првостепената 
постапка. Ако комисијата најде за потребно, нао-
дите, оцените и мислењата ги дава и врз основа 
на непосреден преглед на осигураниѕот односно ин-
валидот на трудот, применувајќи ги при тоа и од-
редбите од членот 21 став 1 на овој правилник. 

Член 10 
Второстепената инвалидска комисија е должна 

Да им даде стручна помош на првостепените инва-
лидски комисии при непосредните обиколки и по-
времените заеднички состаноци на кои врз основа 
на искуствата во работата би се изградувал и усо-
вршувал единствен метод и критериум за оцена на 
инвалидноста, преостанатата работна спосоност и 
телесните оштетувања. 

Второстепената инвалидска комисија може да 
ги прибавува и разгледува оцените, наодите и ми-
слењата на првостепените инвалидски комисии, па 
ако најде дека тие оцени, наоди и мислења се не-
потполни или неправилни, таа е должна да ја пре-
дупреди за тоа првостепената инвалидска комисија 
л да и даде потребни упатства за остранување на 
тие неправилности. 

Првостепените инвалидски комисии се должни 
да се придржуваат кон стручните упатства и забе-
лешките добиени од страна на второстепената ин-
валидска комисија. 

III. УПАТУВАЊЕ ОСИГУРЕНИК ДО ИНВАЛИД-
СКА КОМИСИЈА НА ПРЕГЛЕД 

Постапка на ординирачкиот лекар пред упатување 
осигуреник до инвалидската комисија ва преглед 

Член 11 
Постапката за остварување на правата од ин-

валидското осигурување на осигуреник кој се нао-
ѓа во работен однос ја поведува надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување по повод 
мислење од лекар што го лекувал осигуреникот (во 
понатамошниот текст: ординирачкиот лекар) или 
мислење од лекарската комисија за здравствената, 
состојба и работната способност на осигуреникот. 

За лице што остварува права од инвалидското 
осигурување по престанокот на работниот однос по-
стапката за остварување на правата ја поведува на 
негово барање, надлежниот комунален завод за со-
цијално осигурување. Кога заводот ќе му упати так-

во лице на ординирачкиот лекар, тој го прегледу-
ва, дава оцена и мислење за неговата здравствена 
состојба и за работната способност и натаму по-
стапува како со осигуреникот од ставот 1 на овој 
ллен, 

Член 12 
Кога ординирачкиот лекар дава оцена и мисле-

ње за здравствената состојба и работната способ-
ност, тој е должен да се придржува кон одредбите 
од Основниот закон за здравственото осигурување 
(чл. 31, 49, 50 и 106), од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување (чл. 26, 27, 29, 31, 32, 33 и 34), 
како и други прописи донесени врз основа на тие 
закони. 

Републичкиот (покраинскиот) завод за социјал-
но осигурување е должен да им обезбеди потребна 
стручна помош на ординирачките лекари во поглед 
поблиските критериуми за давање оцена и мисле-
ње за здравствената состојба и за работната способ-
ност на осигурениците. 

Член 13 
Кога ордкнирачки лекар во текот на лекување 

на осигуреник најде дека по завршеното лекување 
ќе настапи губење односно намалување на работ-
ната способност или телесно оштетување на осигу-* 
реникот, или кога ќе утврди дека постои непосред-
на опасност од настапување на инвалидност во вр-
ска со работата на осигуреникот на определена ра-
бота, тој е должен за тоа веднаш да го извести на-
длежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање на пропишаниот образец бр. 1. 

По приемот на извештајот од ординирачкиот ле-
кар надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување е должен веднаш да поведе постапка, да 
собере потребни податоци и наполно ја утврди ф а к -
тичната состојба за стажот на осигурување и пен-
зискиот ст^ж, за стручната спрема за работата од-
носно за работното место на кое работел осигурени-
кот, како и други податоци односно факти според 
рропишаниот образец бр. 2. 

Истовремено стручниот работник на заводот за 
избор на занимања е должен да ги собере потреб-
ните податоци и да ја утврди фактичната состојба 
за работното место односно работата што ја вршел 
{осигуреникот непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста, за карактеристиките и работните усло-
ви на работното место односно на работата (особе-
но во поглед напорите и оптоварувањата, барањата 
на определени функции, положби и движења на те-
лотото при работата и др.), како и за организација-
та на работата и за процесот на производството во 
стопанската организација односно во установата во 
која работел осигуреникот. 

За правилно, благовремено и потполно соби-
рање на податоците и за утврдување на фактична-
та состојба според ст. 2 и 3 на овој члед, се грижи 
и одговара работникот на зјаводот јшто е опре-
делен за водење на постапката. 

Член 14 
Кога ординирачкиот лекар ќе утврди дека е ле-

кувањето на осигуреникот со медицинска рехабили-
тација завршено и дека постои губење односно на-
малување на работната способност, или дека постои 
телесно оштетување, или дека постои непосредна 
опасност од настапување на инвалидност во врска 
со работата на осигуреникот на определена работа, 
тој е должен да ја приготви целокупната медицин-
ска документација и со свој наод и мислење да му 
ја достави веднаш на надлежниот комунален за-
вод за социјално осигурување (организациона еди-
ница за инвалидско осигурување), заради упатува-
ње на осигуреникот на преглед до инвалидската ко-
мисија (образец бр. 3). 

Републичкиот (покраинскиот) и комуналниот 
завод за социјално осигурување преземаат соодвет-
ни мерки ординирачкиот лекар во што пократок: 
рок да ги изврши задачите предвидени во ставот 1 
од овој член и во членот 11 на овој правилник. 
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2. Постапка при упатување осигуреник до првосте-
пена инвалидска комисија на преглед 

Член 15 
Кога заводот за социјално осигурување (органи-

зациона единица за инвалидско осигурување) ќе 
прими наод и мислење од ординирачкиот лекар за 
упатување осигуреник на преглед до првостепена 
инвалидска комисија, тој кон предлогот на ордини-
рачкиот лекар ги приклучува податоците за осигу-
реникот собрани порано во смисла на членот 13 од 
овој правилник и целиот предмет го доставува до 
.првостепената инвалидска комисија. 

По приемот на предметот претседателот на пр-
востепената инвалидска комисија, во соработка со 
другите членови на комисијата, разгледува и оце-
нува дали се собрани сите податоци и дали е утвр-
дена фактичната состојба во смисла на членот 13 
ст. 2 и 3 на овој правилник. Ако се утврди дека се 
собрани сите податоци и дека е наполно утврдена 
фактичната состојба, се определува денот на пре-
гледот на осигуреникот и на пропишаниот обра-
зец му се доставува покана за преглед ка ј инва-
лидската комисија. Поканата му се доставува на 
осигуреникот непосредно или преку организацио-
ната единица за инвалрцско осигурување на над-
лежниот завод за социјално осигурување. 

Ако се утврди дека не се собрани сите пода-
роци односно дека не е наполно утврдена фактич-
ната состојба, претседателот на првостепената ин-
валидска комисија ќе му го врати предметот на 
надлежниот завод за социјално осигурување со 
упатство кои податоци треба да прибави односно 
што е потребно уште да се утврди. 

Член 16 
АКО се утврди дека медицинската документа-

ција не е потполна, претседателот на првостепена-
та инвалидска комисија ќе му го врати предметот, 
непосредно или преку надлежниот комунален за-
^од за социјално осигурување, на ординирачкиот 
лекар со свои забелешки и со упатство кои подато-
ци треба да прибави односно што треба уште да у-
тврди. 

Ако првостепената инвалидска комисија утврди 
дека лекувањето на осигуреникот не и завршено, 
таа му го враќа предметот преку надлежниот ко-
мунален завод на ординирачкиот лекар сотвои за-
белешки и со упатства за натамошно лекување на 
осигуреникот. 

По приемот на предметот, ординирачкиот лекар 
веди еш постапува според забелешките и упатства-
та- од првостепената инвалидска комисија. 

Член 17 
Поканата за преглед ка ј првостепена инвалид-

ска комисија (член 15 став 2) му се доставува на 
осигуреникот со потпис на доставница и со изреч-
но соопштување во поканата дека е должен на 
определениот ден и во определеното време да & се 

ј ави на првостепената инвалидска комисија зара-
ди преглед. Во врска со таа покана комуналниот 
завод за социјално осигурување му ги исплатува на 
осигуреникот патните и превозните трошоци. Во по-
каната заводот е должен да го предупреди осигу-
реникот на правните последици што настапуваат 
ако на определениот ден не ќ се јави на првостепе-
ната инвалидска комисија на преглед. 

IV. УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ, ПРЕО-
СТАНАТАТА РАБОТНА СПОСОБНОСТ, ТЕЛЕСНО 
ОШТЕТУВАЊЕ И ПОСТОЕЊЕТО НА ђНЕПОСРЕД-
НА ОПАСНОСТ ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ИНВА-

ЛИДНОСТ 
1. Преглед на осигуреник 

^ Член 18 
Кога осигуреник ќе vt се јави на преглед на пр-

ћостепена инвалидска комисија, претседателот на 
комисијата ги запознава сите членови на комисија-
та со наодот и мислењето на ординирачкиот лекар, 
со останатата медицинска и друга документација 
што се наоѓа во предметот на осигуреникот. Потоа 

се пристапува кон преглед на осигуреникот. Пре-
гледот на осигуреникот е сестран и го вр>шат сите 
лекари членови на комисијата. При прегледот мо-
жат да присуствуваат само лекари. 

По извршениот преглед на осигуреникот, прет-
седателот на комисијата ги запознава останатите чле-
нови на комисијата со здравствената анамнеза на 
осигуреникот и со податоците за главното заболу-
вање односно за повредите, за нивната причина, за 
траењето на боледувањето и за видовите на леку-
вање, за резултатите на извршениот лекарски пре-
глед на осигуреникот, за утврдената здравствена со-
стојба и за телесните оштетувања. Истовремено 
претседателот на комисијата ги запознава членови-
те на комисијата и со прогнозата за здравствена-
та состојба на осигуреникот. 

Работникот на заводот стручен за инвалидско 
осигурување ги запознава членовите на комисија-
та: 

1) со работниот историјат на осигуреникот (со 
стажот на осигурување и со вкупниот пензиски 
стаж, со работите што ги вршел осигуреникот во 
својот работен век, со стручната спрема и општото 
образование и др.), како и со правата што може да 
ги оствари осигуреникот врз основа на инвалидност, 
преостаната работна способност, телесно оштетува-
ње, пензиски и работен стаж и други суштествени 
факти и околности; 

2) со работното место односно со работата што 
ја вршел осигуреникот непосредно пред настапува-
њето на инвалидноста и со карактеристиките и ра-
ботните услови на тоа работно место (особено во 
поглед на напорите и оптоварувањата, барањата на 
определени функции, положбите на телото и дви-
жењата при работата и др.), како и со организаци-
јата на работата и со процесот на производството 
во стопанската организација односно во установата 
во која осигуреникот работел и др.; 

3) со семејната и имотната состојба на осигуре-
никот, со неговото место на живеење, местото на 
работа, со сообраќајните услови за одење и враќа-
ње од работа, со станбените услови и со другите по-
датоци за социјалната состојба и проблемите на оси-
гуреникот — кога е во прашање остварување на 
право на професионална рехабилитација и право 
на заложување. 

2. Давање наод, оцена и мислење 
Член 19 

Откако постапила според членот 18 на овој пра-
вилник, првостепената инвалидска комисија приста-
пува кон утврдување на постоењето на инвалид-
ност, преостаната работна способност, телесно оште-
тување или непосредна опасност од настапување на 
инвалидност, како и на другите суштествени факти 
и околности од влијание за здобивање со инвалид-
ски права според Основниот закон за инвалидско-
то осигурување. Врз основа на сето тоа комисијата 
дава свој наод, оцена и мислење. 

Член 20 
Кога првостепената инвалидска комисија ќе нај-

де дека осигуреникот според состојбата на инвалид-
носта и преостанатата работна способност не може да 
ги врши работите на своето занимање но со профе-
сионална рехабилитација би можел да се оспособи 
за работа на друга соодветна работа, или дека е 
способен за работа на друга соодветна работа без 
професионална рехабилитација, таа во запознава со 
тоа свое гледиште осигуреникот и ги испитува него-
вите наклоности и желби во поглед на изборот на 
занимање односно изборот на работно место, па ду-
ри потоа дава свој наод, оцена и мислење. 

При изборот на занимањето за кое осигурени-
кот би можел да се оспособи по пат на професио-
нална рехабилитација, односно при изборот на дру-
га соодветна работа што осигуреникот би можел да 
ја врши без професионална рехабилитација, прво-
степената инвалидска комисија е должна да води 
сметка, покрај другото, и за стручната спрема и за 
општото образование на осигуреникот, за годините 
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на животот, за општата здравствена состојба, полот, 
местото на живеење и можноста за професионална 
рехабилитација односно запослузање на осигурени-
кот на одделни работни места со оглед на неговата 
инвалидност, телесно оштетување и причина на ин-
валидноста, како и со оглед на сегашните и идни-
те потреби на стопанството, условите на работата и 
барањата на одделни работни места, за што дава 
потребни податоци работникот на заводот стручен 
за инвалидско осигурување. 

Член 21 
Заради давање правилен наод, оцена и мисле-

ње инвалидските комисии треба по сите посложе-
ни прашања, а особено по прашањата за оценува-
ње на преостанатата работна способност, можноста и 
потребата од професионална рехабилитација однос-
но запослување на соодветна работа, да прибават 
мислење од одделни стручни установи (клиники, 
институти, советувалишта за избор на занимања и 
др.), работни организации и одделни стручњаци 
(лекари специјалисти, психолози, инженери и др.). 
За таа цел инвалидските комисии можат, по потре-
ба, да го упатат осигуреникот на преглед односно 
на'испитување и тестирање во тие установи и орга-
низации, каде може да биде задржан потребно вре-
ме заради испитување. 

Инвалидските комисии се должни со повремени 
обиколки на работните и други организации на сво-
ето подрачје да ги запознаат условите на работата 
и на работните места, организацијата и техноло-
гијата на производството и работата во тие органи-
зации и при тоа да ги користат искуствата и ми-
слењата на стручните работници во работната ор-
ганизација (инженери, технолози, лекари, психоло-
зи, референт за заштита при работата и др.) по 
прашањата за оценување на инвалидноста и прео-
станатата работна способност, причините и факто-
рите поради кепи настапува инвалидност и др. 

Работникот на заводот стручен за инвалидско 
осигурување ги собира и обезбедува потребните по-
датоци за конкретните работни места, за условите 
на работата и карактеристиките на работните ме-
ста во смисла на членот 18 став 3 на овој правил-
ник во работните и други организации на подрачје-
то на работата на инвалидската комисија, користеј-
ќи ги при тоа податоците за работните места за про-
фесионална рехабилитација и з апекување на ин-
валиди на трудот што ги утврдува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на тру-
дот и работните односи. 

Член 22 
Наод, оцена и мислење даваат инвалидските ко-

мисии на пропишаните обрасци бр. 4 и 5. Наодот, 
оцената и мислењето ги потпишуваат сите членови 
на комисијата. 

Наодот, оцената и мислењето на инвалидската 
комисија мораат да бидат јасни и целосни и мораат 
да ги опфаќаат сите елементи потребни за опреде-
лување на правата на осигуреникот од инвалидско-
то осигурување односно на други права од социјал-
ното осигурување. 

Член 23 
Наодот, оцената и мислењето на првостепената 

инвалидска комисија мораат да содржат: 
1) лични податоци: име, татково име и презиме 

на осигуреникот, ден и година на раѓањето, занима-
ње, број на личната карта и адреса на постојаниот 
престој (жевеалиште) на осигуреникот; 

2) исцрпна здравствена анамнеза, семејна и лич-
на, како и анамнестички податоци за главната бо-
лест или повреда, со ознака на времето кога наста-
нала (кај повреда — точен датум на повредата), по-
датоци за лекувањето и траењето на лекувањето од-
носно боледувањето на осигуреникот; ' 

3) работен историјат, со поблиски податоци за 
пензискиот стаж, за стручната спрема и општото 
образование, за работите што ги работел осигуре-

никот, за последното работно место и условите на 
работата на тоа работно место и др.; 

4) социјална состојба, со поблиски податоци за се-
мејната состојба, животните услови и др.; 

5) исцрпна дијагноза (со соодветни шифри), со 
потребни клинички и други наоди што ја 'поткрепу-
ваат и дополнуваат дијагнозата: 

6) мислење дали е лекувањето со медицинска 
рехабилитација завршено. Ако лекувањето однос-
но медицинската рехабилитација не е завршена — 
упатство до ординирачкиот лекар за понатамошно 
лекување на осигуреникот, со образложение и по-
требните индикации, а особено во поглед примена-
та на членот 50 од Основниот закон за здравствено-
то осигурување, ако таа одредба не била примене-
та; 

7) оцена за постоењето на инвалидност и прео-
станатата работна способност за работата на осигу-
реникот или за друга соодветна работа. 

Ка ј I категорија инвалидност наодот, оцената и 
мислењето треба да содржат и оцена дали постои 
потреба од постојана помош и нега од друго лице. 

Ка ј II категорија инвалидност наодот, оцената 
и мислењето треба да содржат и точно определен 
број часови скратено работно време, кое не може да 
биде помало од една половина од определеното ра-
ботно време, било да е во прашање работа што оси-
гуреникот ја вршел порано или друга соодветна ра-
бота, како и услови под кои осигуреникот треба да 
ја врши определената работа. 

К а ј III категорија инвалидност наодот, оцената 
и мислењето треба да го содржат и тоа која соод-
ветна работа осигураникот може да врши со пол-
но работно време, на кое работно место, под кои 
работни услови, како и дали е за таа работа по-
требна претходна професионална рехабилитација 
или не. Ако е потребна претходна професионална 
рехабилитација, мислењето треба да ги содржи и 
сите податоци за нејзиното правилно спроведува-
ње (за која соодветна работа осигуреникот може да 
се оспособи, под кои услови може да се врши оспо-
собувањето, колку ќе трае веројатно оспособување-
то и др.); 

8) ден на настапувањето на инвалидноста; 
9) причина на инвалидноста (болест, повреда 

вон работата, несреќа при работата или професио-
нална болест). АКО постојат повеќе причини на ин-
валидноста (болест или повреда вон работата и не-
среќа при работата или професионална болест), ми-
слењето треба да содржи и оцена за тоа во- кој о-
бем врз вкупната инвалидност влијаела една, а во 
кој обем друга причина на инвалидноста; 

10) мислење за потребата од повторен преглед 
и датум на тој преглед; 

11) оцена за постоењето на непосредна опасност 
од настапување на инвалидност во врска со рабо-
тата на определено работно место и за денот на 
настапувањето на непосредна опасност. Ако таа о-
пасност постои, наодот, оцената и мислењето треба 
да го содржат сето што е наведено во точката 7 
на овој член за III категорија инвалидност; 

12) оцена и мислење за постоењето на телесно 
оштетување, со означување на процентот на оште-
тување и неговата причина (болест, повреда вон ра-
ботата, несреќа при работата или професионална бо-
лест) и на денот на настапувањето на оштетување-
то. Ка ј оцената на телесното оштетување потребно 
е повикување на соодветната точка од Листата на 
телесните оштетувања, која е составен дел од Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување; 

13) јасно формулирана оцена и мислење за дру-
гите случаи кога е барана медицинска експертиза 
од страна на орган на социјалното осигурување 
заради донесување решение за утврдување на пра-
вата од социјалното осигурување; 

14) подетално образложение за посебни прашања 
(причинска врска помеѓу заболувањето и несреќата 
при работата, постоење на инвалидност пред засно-
вање на работен однос, медицинска експертиза ка ј 
спорни случаи на професионално заболување од-
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росно на несреќа при работата и др.), како и во 
случај на предлог за професионална рехабилита-
ција или запослување на инвалид на трудот на 
друга соодветна работа. 

.Член 24 
Наодот, оцената и мислењето на второстепе-

ната инвалидска комисија мораат да содржат: 
1) лични податоци: име, татково име и презиме, 

ден на раѓањето, занимање, број на личната карта 
и адреса на постојаниот престој (живеалиште) на о-
сигуреникот; 

2) исцрпна дијагноза (со соодветни шифри); 
3) мислење за правилноста на наодот, оцената 

и мислењето на првостепената инвалидска комисија 
за здравствената состојба, за постоењето на инва-
лидност и преостаната работна способност, за посто-
ењето на телесно оштетување, за постоењето на не-
посредна опасност од настапување на инвалидност, 
за постоењето на потреба од постојана помош и 
нега од друго лице, како и за други факти и окол-
ности што се од влијание за остварување на пра-
вата на осигуреникот од инвалидското осигурување; 

4) оцена и мислење за спорните прашања по 
жалба на осигуреникот или во постапка за ревизија 
на решение за правата на осигуреникот; 

5) оцена и мислење за суштествените факти што 
не се разгледувани во првостепената постапка, како 
што се: причина на инвалидноста, ново заболување 
или повреда, промена во здравствената состојба, ин-
валидност или преостаната работна способност на 
инвалид на трудот и др.; 

6) исцрпно образложение на наодот, оцената и 
мислењето, а особено за спорните и други прашања 
наведени во точ. 4 и 5 на овој член. 

Член 25 
По извршениот преглед на осигуреникот и да-

дениот наод, оцена и мислење во смисла на чл. 23 
и 24 од овој правилник, инвалидската комисија му 
го достасува целиот предмет со документацијата 
на надлежниот завод за социјално осигурување 
(организациона единица за инвалидско осигурување) 
што го упатил осигуреникот на преглед. 

Ако инвалидската комисија нашла дека ка ј оси-
гуреникот не настапила инвалидност, ординирачкиот 
лекар постапува по упатствата и забелешките на таа 
комисија. 

Член 26 
Кога инвалидската комисија дава наод, оцена 

и мислење за инвалидноста на децата на осигуре-
ници, за причината, видот и степенот на инвалид-
носта, за постоењето на можност и начинот на оспо-
собување на дете по пат^ на професионална реха-
билитација, таа согласно ќе се придржува кон соод-
ветните одредби од овој правилник и Уредбата за 
професионалната рехабилитација на децата на оси-
гуреници (чл. 15 и 16). 

3. Ревизија иа наодот, оцената и мислењето и повто-
рен преглед 

Член 27 
При вршење ревизија на решение на комунален 

^завод за социјално осигурување за правата на оси-
гуреник од инвалидското осигурување задолжително 
се прибавува мислење од второстепената инвалидска 
комисија за правилноста на наодот, оцената и ми-
слењето на првостепената инвалидска комисија. Ис-
то така, кога со жалба од осигуреник против реше-
ние на комуналниот завод за социјално осигурува-
ње се побива наодот, оцената и мислењето на прво-
степената инвалидска комисија, републичкиот (по-
краинскиот) завод за социјално осигурување, кој 
во смисла на одредбите од Основниот закон за ин-
валидското осигурување решава по жалбата на оси-
гуреникот, е должен, пред да донесе решение, да 
прибави наод, оцена и мислење од второстепената 
инвалидска комисија. 

Во случаите од станот 1 на овој член, републич-
киот (покраинскиот) завод за социјално осигурување 

ft го доставува целиот предмет на второстепената 
инвалидска комисија. Претседателот на комисијата 
ја прегледува медицинската и друга документација 
и кога ќе утврди дека документацијата не е потпол-
на му го враќа предметот на републичкиот (покра-
инскиот) завод за социјално осигурување, со пот-
ребни забелешки и упатства за "тоа какви прегледи 
треба да се извршат односно какви други податоци 
треба да се прибават. Републичкиот (покраинскиот) 
завод за социјално осигурување понатаму постапува 
според одредбите од чл. 200 до 206 на Основниот 
закон за инвалидското осигурување. 

Член 28 
При прегледот на инвалид и давањето на наод, 

оцена и мислење во повторна или ревизиона постап-
ка, инвалидските комисии постапуваат во се според 
одредбите од чл. 18 до 26 на овој правилник. 

Член 29 
Кога наодот, оцената и мислењето на првосте-

пената инвалидска комисија се менуваат во по-
стапката за ревизија или по жалба од инвалидот 
во смисла на чл. 27 и 28 на овој правилник, второ-
степената инвалидска комисија е должна да ја из-
вести за тоа првостепената инвалидска комисија и 
да ft достави копија од својот наод оцена и мис-
лење. 

Ако второстепената инвалидска комисија во по-
стапката за ревизија или по жалба на инвалидот 
најде дека наодот, оцената и мислењето на првосте-
пената инвалидска комисија се непотполни, таа мо-
же, преку надлежниот комунален завод, да побара 
првостепената инвалидска комисија да изврши со-
одветно дополнение, а може тоа дополнение и са-
мата да го изврши. 

V. ИЗГРАДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ НА РАБОТА И 
О С Л О В У В А Њ Е НА СТРУЧНИТЕ КАДРИ 

Член 30 
Заради изградување и усовршување на методот 

на работа и критериумите за оценување на инвалид-
носта, преостанатата работна способност и телесните 
оштетувања, за унапредување одделни форми на 
инвалидска заштита, републичките (покраинските) 
заводи за социјално осигурување се должни преку 
соодветните стручни и научни установи и институ-
ти да обезбедат проучување на методите, критериј 
умите и начинот на оценувањето на инвалидноста и 
преостанатата работна способност, со оглед на причи-
ните и последиците на инвалидноста, техничкиот и 
технолошкиот развиток на стопанството, условите 
на работата и барањата што се бараат за вршење 
одделни работи односно занимања. 

Републичките (покраинските) заводи за социјал-
но осигурување се должни непосредно или преку со-
одветните стручни и научни установи и институти: 

1) да го следат спроведувањето на професионал-
ната рехабилитација и зажалувањето на инвалиди-
те на трудот и да ја проверуваат правилноста на 
наодот, оцената и мислењето на инвалидските ко-
мисии; 

2) да им даваат стручна помош на работните ор-
ганизации и на установите во спроведувањето на 
професионалната рехабилитација и зашијувањето 
на инвалидите на трудот; 

3) да го следат развојот и достигањата во обла-
ста на медицинската наука и практика и да ги про-
учуваат мерките и методите што се применуваат во 
текот на лекувањето односно медицинската рехаби-
литација за воспоставување здравствена и работна 
способност на осигурениците: 

4) да одржуваат повремени советувања со чле-
новите на инвалидските комисии, како и со петак-, 
нати стручни и научни работници од областа на ме-
дицинската, професионалната и социјалната реха-
билитација. професионалната ориентација и меди-
цината на трудот; 

5) да преземаат потребни мерки за стручно ос-
пособување и усовршување на кадрите што работат 
во инвалидските комисии. 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ НА ИНВА-
ЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 31 
Потребните средства и соодветните простории за 

работа на второстепените инвалидски комисии се 
должни да ги обезбедат републичките (покраински-
те) заводи за социјално осигурување, а за работа 
на првостепените инвалидски комисии — комунал-
ните заводи за социјално осигурување. 

За вршење административни работи во врска 
со работата на инвалидските комисии, републичките 
(покраинските) и комуналните заводи за социјално 
осигурување ќе определат потребен број соодветни 
работници. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Републичките (покраинските) заводи за социјал-
но осигурување се должни во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник да 
извршат реорганизација на досегашните инвалид-
ски комисии во смисла на одредбите од овој правил-
ник, водејќи сметка особено за тоа за членови на 
инвалидските комисии да се именуваат искусни 
стручњаци во оценувањето на работната способност. 

Додека не се изврши реорганизација на инва-
лидските комисии во смисла на одредбите од овој 
правилник, работите на инвалидските комисии ќе ги 
вршат досегашните инвалидски комисии, придр-
жувајќи се во се кон одредбите од овој правилник. 

Член 33 
Обрасците бр. 1 до 5 се наш ечат ени кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за соста-
вот и работата на инвалидските комисии („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/59). 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

01-бр. 6083 
28 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Бранко Вукајловић, е. р. 

Образец бр. 1 

(Назив на здравствената установа) 
во 

Ординирачки лекар 

Број на лекарскиот дневник 
(картон) 

ИЗВЕШТАЈ НА ОРДИНИРАЧКИОТ ЛЕКАР ДО 
КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Одделение — Отсек за инвалидско осигурување — 

Осигуреникот , 
роден на , запослен , 
л.к. бр. , адреса на постојаното прсстојува-

боледува од -— 
и постои можност дека по завршеното лекување ќе 
настапи инвалидност — телесно оштетување — опа-
сност од настапување на инвалидност во врска со 
работата на неговото работно место (непотребното 
да се прецрта). 
Се наоѓа на лекување 
— во амбулантата 1 

— во стационарната установа ч 

На лекување односно боледување ќе остане веро-
јатно до • 

Во 
иа 19-̂ - година 

(М. П.) 

О^динирачки лекар, 

Образец бр. 2 

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

во 
Бр. 

на 19— година 

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА И СОЦИЈАЛНАТА 
СОСТОЈБА НА ОСИГУРЕНИКОТ 

1. Лични податоци 
— име, татково име и презиме на осигуреникот 

— место и датум на раѓањето 
— адреса на постојаното престојувалиште 
— л.к. бр. 

2. Работен историјат 
— стручна спрема и општо образование ~ 

стаж на осигурување и пензиски стаж 

— работи што ги работел осигуреникот во тбкот 
на работниот век 

— последно запослување (назив на работната 
организација и точна адреса) • 

— работи што ги работел и работно место на кое 
работел непосредно пред заболувањето — по-
вредата —• 

— првиот работен однос го засновал на — 
— последниот работен однос го засновал на —-—• 
— последниот работен однос престанал на • 
— последниот личен доход • 
— на боледување од 
— порано боледувал 

3. Социјална состојба 
— семејна состојба , вкупен броЈ 

членови на потесното семејство 
— примања од социјалното осигурување и по кој 

основ — —i 

примања по основот на воена инвалиднина 
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— оддалеченост на работното место од станот < 

сообраќајни средства што ги користи при оде-
ње на работа 

— станбени услови и др. 

4. Забелешка во врска со барањето на осигуреникот 

(М. П,) 

Работник на заводот стручен 
за инвалидско осигурување, 

Образец бр. 3 

(Назив на здравствената установа) 
џо 

Ординирачки лекар 

Број на лекарскиот дневник 
(картон) 

ИЗВЕШТАЈ СО НАОД И МИСЛЕЊЕ НА ОРДИ-
НИРАЧКИОТ ЛЕКАР. 

1. Лични податоци 
— име, татково име и презиме на осигуреникот 

датум и годиш на раѓањето , 
запослен 

— л.к. бр. , место на постојаниот престој 
и адреса 

— назив на работната организација во која ра-
боти и адреса 

ѕ— број на здравствената легитимација 
2. Здравствена анамнеза 

3. Работен историјат 

4. Социјална состојба 

б. Лекарски наоди 
— констатација и општа состојба 

височина — cm — тежина на телото — kg, 
Т° (да се назначи часот на мерењето) , 
пулс: број на удари , квалитет , 
ритам , крвен притисок , моч: alb. 

, saccharum , urobilinogen , 
специфична тежина , седимент , 
ЅЕ на крвта , Ег. , Hgb , ле-
укоцита , WR (задолжително) . 

Кожата: 
Главата и вратот: 
•Рбетниот столб; 
Градниот кош; 

Белите дробови (кај tbc на белите дробови 
задолжително спутум на В.К. ЅЕ, Т° и RG.): 
Срцето (и кардио-васкуларниот апарат): 
Абдоменот (абдоминалните органи): 
Урогенита дните органи: 
Екстремитетите: 
Нервен наод и состојба на главните сетива: 
Детален наод на главното заболување (по-
вредата) : 
Специјални лабораториски прегледи, рендген, 
EKG и други наоди: 
Наоди и д е л е њ а на специјал истите: — « 

6. Податоци за лекувањето: 
— се лекувал амбулантно во време • 
— се лекувал во болница (клиника) во време —• 

— Џил на боледување од до • 
— поблиски податоци за спроведеното лекување 

— резултати од лекувањето 

7. Исцрпна дијагноза: 
& Оцена и мислење на ординирачкиот лекар 

— дали е способен да ја врши својата работа со 
полно — со скратено работно време и со колку 
даса —: 

— дали е способен да врши друга соодветна 
работа со полно — со скратено работно време, 
на која работа и со колку часа 

дали би можел со професионална рехабили-
тација да се оспособи за вршење друга со-
одветна работа со полно работно време, за 
која работа и на кое работно место 

н- причина на инвалидноста (болест или повреда 
вон работата, или несреќа при работата од-
носно професионална болест) 

дали е потребна помош и нега од друго лице 

— дали постои телесно оштетување, причина на 
оштетувањето — 

— дали постои непосредна опасност од настапу-
вање инвалидност во врска со работата на 
осигуреникот на неговото работно место 

. Ако постои, за која друга 
соодветна работа е рабатов пос овен со полно 
работно време • 

9. Забелешки во врска со предните прашања: 

Во 
на 19— година 

' (М. П.) 

Ординирачки лекар, 
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Образец бр. 4 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

во — — • 
Првостепена инвалидска комисија 
во — : 

Бр. 

датум на прегледот • 

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ 

I . Лични податоци 
име, татково име и презиме на осигуреникот 

датум и година на раѓањето -
запослен — 

— л.к. бр. 
f— адреса на постојаното престојувалиште 

14. Дели постои непосредна опасност од настапу-
вање инвалидност во врска со работата на ра-
ботното место на осигуреникот —4 

— ако постои, за која друга соодветна работа е 
работоспособен со полно работно време без 
професионална рехабилитација 

— ако е потребна професионална рехабилита-
ција, за која работа може да се оспособи, 
под кои услови (во работна организација, за-
штитна работилница или во посебна установа 
за рехабилитација) и колку би траела ве-
ројатно 

15. Потреба од повторен преглед и датум на пре-
гледот: 

16. Оцена и мислење за другите случаи (додаток на 
деца, деца-инвалиди, семејна пензија и др.): 

17. Образложение за посебни прашања и посебни 
случаи: 

(М. П.) 

Членови на комисијата: 

2. Здравствена анамнеза: 
3. Работен историјат: 
4. Социјална состојба: 
5. Физикални, лабораториски и други наоди: 
6. Исцрпна дијагноза (со соодветни шифри): 
7. Дали е завршено лекувањето? Ако не е, обра-

зложение и упатство до ординирачкиот лекар за 
понатамошно лекување: 

8. Оцена за постоењето на инвалидност и преоста-
натата работна способност: 
— дали е способен да ја врши својата работа 

со полно — скратено работно време и со 
колку часа 

— дали е способен за вршење друга соодветна 
работа со полно — со скратено работно вре-
ме, на ноја работа и со колку ч^са 

— дали би можел по пат на професионална ре-
хабилитација да се оспособи за вриење дру-
га соодветна работа со полно работно време 
и за која работа 

— каде може "да се изврши професионална ре-
хабилитација, под кои услови (во работна 
организација, заштитна работилница или во 
посебна установа за рехабилитација) и колку 
би траела веројатно 

9. Категорија на инвалидност (со букви): 
10. Датум кога настапила инвалидноста: 
11. Причина на инвалидноста (болест или повреда 

вон работата, или несреќа при работата одно-
сно професионална болест): 
Ако ПОСТОИ стек на повеќе причини (болести или 
повреди вон работата — несреќи при работата 
или професионални болести), во кој обем врз 
вкупната инвалидност влијае една, а во кој 
обем друга причина (изразено во процент): 

12. Дали е потребна помош и неш од друго лице 
и од кога 

13. Дали постои телесно оштетување и од кога 

Причина на телесното оштетување и процент 
односно степен на оштетување според Листата 
на телесните оштетувања 

Образец бр. Ѕ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО ; 

Второстепена инвалидска комисија 
во 

Бр. 

Датум 

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ 

1. Лични податоци 
— име, татково име и презиме на осигуреникот 

— датум и година на раѓањето * 
— запослување ч 
•— л.к. бр. 
«— адреса на постојаното престојувалиште * 

2. Анамнеза: 
3. Физикални, лабораториски и други наоди: 
4. Исцрпна дијагноза: 
5. Мислење за правилноста на наодот, оцената и 

мислењето на првостепената инвалидска коми-
сија: 

6. Потреба од повторен преглед и датум на цре-ч 
г ледот: 

7. Оцена и мислење за спорните прашања со обра-
зложение: 

8. Оцена, наод и мислење за суштествените факти 
и околности што не се разгледувани во поранеш-
ната постапка: 

(М. П.) 

Членови на комисијата: 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

442. Правилник за составот и работата на ин-
валидските комисии — — — — — 681 


