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- Период од – до;
- Траење на стажот;
- Вид на стажот;
- Степен на зголемување;
4. Податоци за стажот на осигурување, остварени
плати, основици и парични надоместоци
- Вид на образец;
- Година;
- Регистарски број;
- Период од – до;
- Траење на стажот;
- Часови на работа;
- Исплатени плати, основици и парични надоместоци;
- Година на боледување;
- Ефективно траење на стажот што се смета со зголемено траење;
- Степен на зголемување;
5. Вкупен пензиски стаж
6. Податоци за стажот на осигурување за кои е потребна дополнителна проверка
7. Контакт телефон.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-6872/1
Управен одбор
22 декември 2014 година
Претседател,
Скопје
Ацо Стојанов, с.р.
__________
6080.
Врз основа на член 157 став 1 точка 1, а во врска со
член 130 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14,
44/14, 97/14, 113/14, 160/14 и 188/14 ), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ
НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА
РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој правилник се уредува составот, организацијата и начинот на работа на Комисијата за оцена на
работната способност (во натамошниот текст: Комисијата), во Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
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рување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот), начинот на донесување на наод, оцена и мислење,
содржината на наодот, оцената и мислењето, документацијата која се употребува во постапката за оцена на
работна способност и други прашања од значење за
оцена на работната способност.
(2) Комисијата работи во рамките на Одделението
за оцена на работната способност во Фондот.
Член 2
(1) Комисијата донесува наод, оцена и мислење за
постоење на инвалидност за остварување права од инвалидското осигурување и постоење на неспособност
за работа на член на семејството за остварување право
на семејна пензија.
(2) Комисијата донесува наод, оцена и мислење за
утврдување на инвалидност заради остварување право
на работа со скратено работно време и распоредување
на друга соодветна работа.
(3) Комисијата може да донесе наод, оцена и мислење и кога тоа е утврдено со закон или други прописи.
Член 3
1) Наодот, оцената и мислењето од член 2 став 1 од
овој Правилник и медицинската и работната документација, се составен дел на постапката за остварување на
правата од пензиското и инвалидското осигурување.
Член 4
(1) Во постапката за оцена на работната способност
учествува осигуреникот кој остварува право од пензиското и инвалидското осигурување, односно членот на
семејството кој остварува право на семејна пензија.
(2) Кога постапката е покрената по предлог на работодавачот и кога Комисијата одлучува за право на
преквалификација или доквалификација, право на
скратено работно време, или промена на работното
место, се повикува и работодавачот.
Член 5
(1) Комисијата работи во состави. Составите се
состојат од два члена лекари - специјалисти.
(2) Во работата на составот на Комисијата во
својство на консултант, по потреба, учествува и лекар-специјалист од другите состави на Комисијата,
или надворешен соработник од друга здравтсвена
установа, односно институција. Учеството на лекарот-консултант се наведува во наодот, оцената и
мислењето за оцена на работната способност и истиот го потпишува.
(3) Во случај кога постојат различни мислења во
оцената на инвалидноста, односно неспособноста за работа, предметот се решава на ниво на Одделение за
оцена на работната способност.
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(4) За правниот аспект на оцената на работната способност, составите на Комисијата од став 1 на овој
член, ги консултираат стручните служби во Централата
на Фондот.
Член 6
(1) Во постапката за оцена на работната способност, Комисијата може по писмен пат да бара дополнителни мислења и наоди од специјализирани здравствени организации, клиники, институции, како и од признати медицински стручњаци, заради објективизирање
на здравствената способност за работа, како и поблиски податоци и објаснувања за условите и процесот на
работа кај работодавачот од претставникот на работодавецот, кои можат да влијаат на правилна оцена на работната способност.
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лекарскиот дневник или друг број на здравствената установа и пополнети на машина за пишување, или компјутер. како и датум кога е издадена документацијата.
(2) Работната документација треба да биде издадена
од работодавецот, врз основа на евиденцијата со која
располага, како и со потпис и печат на лицето кое ја издава документацијата.
Член 10
Внатрешната организација, распределбата на работата и други прашања за организацијата на работата на
Комисијата, поблиску се уредуваат со Одлуката за организација на работата и систематизација на работните
места во Стручната служба на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.
II. НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА

Член 7
Комисијата може да врши оцена на работната способност и на осигуреници кои правата ги остваруваат
по меѓународни договори за социјално осигурување.
Член 8
(1) Член на Комисијата може да биде изземен од
оцена на работната способност по одреден предмет, во
случаи и под услови предвидени со Законот за општа
управна постапка, и тоа ако:
- во предметот во кој се дава наод, оцена и мислење
е странка;
- со странката, со застапникот, или со полномошникот на странката е роднина по крв во права линија до
кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е брачен другар, лице со кое живее во вонбрачна заедница, или роднина по сватовство до втор
степен, без оглед дали бракот престанал или не и
- со странката е во однос на старател, посвоител,
посвоеник или хранител, а со застапникот и полномошникот на странката е во однос на посвоител и посвоеник.
(2) За причините наведени во став 1 на овој член известува лекарот-специјалист, член на составот на Комисијата за оцена на работната способност.
(3) За изземањето решава директорот на Фондот.
Член 9
(1) Медицинската документација мора да биде издадена на пропишани обрасци, во оригинал, заверена
со штембил и печат на здравствената установа, потпис
и печат на лекарот односно овластеното лице, број на

Член 11
Во вршењето на оцената на работната способност,
Комисијата е самостојна во рамките на овластувањата,
правата и должностите утврдени со закон, Статутот на
Фондот и овој правилник.
Член 12
Комисијата донесува наод, оцена и мислење врз основа на медицинска, работна и друга документација
приложена кон барањето за остварување право од пензиското и инвалидското осигурување, документацијата
доставена на денот на прегледот и непосреден преглед
на осигуреникот на образец број 4, составен дел на овој
правилник.
Член 13
(1) Комисијата пред да даде наод, оцена и мислење
врши увид во медицинската документација и непосреден преглед на осигуреникот.
(2) Комисијата од став 1 на овој член може, по исклучок, да даде наод, оцена и мислење и без непосреден преглед, врз основа на медицинската и друга документација кога осигуреникот поради објективни причини не може да биде прегледан во случај на настанување на смрт.
(3) Непосредниот преглед на осигуреникот може да
се изврши и во неговиот дом, во здравствената организација во која се наоѓа на лекување, како и на други
места во седиштето, или надвор од седиштето на Комисијата, доколку осигуреникот е нетранспортибилен или
неподвижен.
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III. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА
СПОСОБНОСТ
1. Работа на Комисијата пред прегледот
Член 14
(1) Оцената на работната способност започнува по
доставување на предметот од Филијалата на Фондот до
Комисијата за оцена на работната способност.
(2) Раководителот на Комисијата ја организира работата на составите на Комисијата, комплетирањето на
доставените предмети и го одредува датумот на прегледот.
(3) Раководителот на Комисијата врши распределба
на предметите по состави според главната дијагноза
наведена во предлогот за медицинско вештачење со наод и мислење за здравствената состојба на осигуреникот издаден од матичниот лекар, а во согласност со
специјалноста на членовите на составот на Комисијата,
рамномерно по број на предмети на секој состав.
(4) Датумот на преглед од став (2) на овој член се
одредува според денот на пристугнувањето на предметот во Комисијата, како и според тежината на заболувањето.
(5) Определување на датумот на прегледот и поканата се одредуваат по утврдување на комплетноста на
прегледот.
(6) Рокот за доставување на поканата за непосреден
преглед не може да биде подолг од 15 работни дена.
(7) Поканата за непосреден преглед содржи податоци за денот, времето и местото на прегледот, како и
укажување на правните последици што ќе настанат ако
на одредениот ден неоправдано не се јави на преглед.
(8) Податоци за датумот на поканата за непосреден
преглед и во електронска форма на веб страната на
Фондот, согласно прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци.
(9) За датумот на прегледот, Комисијата може да го
извести и работодавецот кај кој осигуреникот е вработен.
2. Преглед на осигуреникот и утврдување
на работната способност
Член 15
(1) На денот на прегледот Комисијата врши непосреден лекарски преглед на осигуреникот, односно членот на семејството и донесува наод, оцена и мислење
за неговата здравствена состојба и работна способност.
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(2) Во случај кога се приложени незаверени копии
на медицинска документација (поради тоа што оригиналната медицинска документација му е потребна на
осигуреникот за лекување, или поради други оправдани причини), осигуреникот е должен оригиналната медицинска документација да ја приложи при доаѓањето
на непосредниот лекарски преглед, а Комисијата е
должна наодот, оцената и мислењето да ги донесе исклучиво врз основа на веродостојната медицинска документација пропишана со Одлуката за задолжителен
обем и содржина на медицинската документација во
постапката за остварување право по основ на инвалидност.
(3) Во случај кога осигуреникот, односно членот на
семејството престојува во друга држава, Комисијата
дава наод, оцена и мислење врз основа на медицинската документација, или детален медицински извештај
доставен од надлежниот орган од другата држава согласно со договорите за социјално осигурување.
Член 16
(1) По завршувањето на постапките од член 14 и 15
на овој Правилник, врз основа на податоците наведени
во наодот и мислењето на надлежниот матичен лекар и
приложената медицинска и работна документација,
непосредниот преглед на осигуреникот, односно членот на семејството и по потреба мислењето на консултантите, Комисијата ги утврдува заболувањата и дијагнозите, како и степенот на анатоморфолошките и функционалните оштетувања на осигуреникот.
(2) Комисијата за оцена на работна способност и во
случаите кога ќе се утврди дека има потреба од натамошно лекување и дополнителна медицинска документација, донесува наод, оцена и мислење врз основа на
постојната медицинска документација и медицинскиот
статус на осигуреникот, односно ќе утврди дали постои, или не постои инвалидност согласно барањето на
осигуреникот за остварување право од пензиското и
инвалидско осигурување.
(3) Доколку Комисијата за оцена на работната способност утврди дека кај осигуреникот с уште не настанале трајни промени во здравстсвената состојба кои
предизвикуаат намалување на работната спсособност
(бидејќи болеста е во фаза на лекување или патолошката состојба не е доволно дефинирана поради што е потребно понатамошно испитување и евентуално лекување, или утврдената болест не е соодветно лекувана),
донесува наод, оцена и мислење дека не постои намалување на работната способност.
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(4) Комисијата, врз основа на анатомско - функционални оштетувања кај осигуреникот ги утврдува медицинските контраиндикации што ги предизвикуваат
тие оштетувања, ги споредува со можностите на осигуреникот на работите кои одговараат на неговите телесни и психички способности и ако утврди дека осигуреникот може да ги врши тие работи, донесува наод, оцена и мислење дека кај осигуреникот не постои инвалидност.
(5) Ако Комисијата утврди дека осигуреникот не е
способен да работи на досегашните работи, донесува
наод, оцена и мислење дека постои инвалидност и утврдува дека постои трајно губење на работната способност од прва категорија во процент од 81-100% (општа неспособност за работа), или постои втора категорија, професионална неспособност за работа во процент од 51-80%
(6) При утврдување на степените на инвалидност од
став 4 на овој член, Комисијата задолжително се води
од оштетувањата на организмот, повредите и болестите
кои влијаат на работната способност.
Член 17
Доколку Комисијата утврди дека работната способност на осигуреникот е намалена до 50% во споредба
со психички и физички здрав осигуреник со исто или
слично образование и способност, поради што не може
да ги извршува работните задачи со полно работно
време, може да работи со скратено работно време, или
да биде распределен на друга соодветна работа согласно со прописите кои се однесуваат на работните односи и Колективниот договор.
Член 18
(1) Доколку Комисијата утврди дека кај осигуреникот постои професионална неспособност за работа, се
утврдува преостанатата работна способност, ако со оглед на неговата здравствена состојба, години на живот,
образование и способност, може со професионална рехабилитација да се оспособи за работа со полно работно време на друга работа.
(2) Право на професионална рехабилитација има
осигуреник кај кој ќе настане инвалидност пред навршени 50 години живот, ако според преостанатата работна спсобност може да се оспособи за друга работа
со полно работно време.
(3) Во постапката на утврдување на другата работа
на која може да се рехабилитира и работи осигуреникот, учествува и работодавецот каде осигуреникот е
вработен.

Член 19
Ако на настапувањето на трајното губење на работната способност (општа непособност за работа) влијаат
повеќе причини (повреда надвор од работа, болест,
повреда на работа, професионална болест), наодот,
оцената и мислењето на Комисијата треба да содржи и
мислење во кој обем врз вкупната инвалидност влијаела секоја причина одделно и дали секоја причина самата за себе предизвикала инвалидност.
3. Содржина на наодот, оцената и мислењето
Член 20
Наодот, оцената и мислењето од член 12 на овој
Правилник содржи:
1) Лични податоци: име, татково име и презиме,
ден, месец, година и место на раѓањето, единствен матичен број на граѓанинот и адреса на постојаното место
на живеење;
2) Работно место;
3) Стручна подготовка;
4) Гранка на индустријата- дејност;
5) Општина;
6) Каде е вработен:
7) Исцрпни анамнестички податоци, податоци за
лекувањето и наоди на лабораториски и специјалистички испитувања;
8) Статус презентс – сегашна состојба;
9) Медицинска документација;
10) Исцрпна дијагноза (дијагнози на болести кои
влијаат на работната способност со превод на македонски јазик) и шифра на дијагноза на болеста;
11) Оцена и мислење за работната способност;
- Не постои инвалидност поради тоа што: работната
способност не е трајно намалена за повеќе од половина, е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто
или слично образование и способност; не настанале
трајни промени во здраствената состојба кои ја причинуваат инвалидноста; болеста се наоѓа во фаза на лекување; утврдената болест досега не е лекувана; патолошки состојби с уште не се доволно утврдени поради што е потребно натамошно испитување и лекување.
- Постои инвалидност, како:
а) професионална неспособност за работа и кај осигуреникот постои намалена работна способност е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично
образование и способност со наведување на работите
кои може да ги извршува и работите кои не е способен
да ги извршува ( да се наведат работи со контраиндикации)
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б) општа неспособност за работа со наведување на
процентите на инвалидност.
- Постои или не постои општа неспособност за работа за право на семејна пензија
- Постои или не постои скратено работно време
- Постои или не постои распоредување на друга работа
Образложение на наодот, оцената и мислењето (се
наведува мислењето од Комисијата за ревизија на наод,
оценка и мислење со кој е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа според кое е донесен наодот, оценката и мислењето, претходно стекнатати
права)
12) Причина на инвалидност (болест, повреда на работа, професионално заболување и повреда вон работа);
13) Дата на настаната инвалидност;
14) Задолжителен контролен преглед (ден на задолжителен контролен преглед за проверка на инвалидноста, односно губење и намалување на работната способност врз основа на која се стекнува право на пензија);
Мислење за потреба од контролен преглед и кога
тој ќе се изврши при признавање право на работа со
скратено работно време и распоредување на друго соодветно работно место со полно работно;
15) Мислење за постоење телесно оштетување,
процент на телесното оштетување и причината и денот
на настанувањето (не се пополнува во случај на оцена
на непсобност за самостоен живот и работа) и
16) Забелешка.
Член 21
Кога во постапката за оцена на работната спсобност
се утврди постоење на инвалидност за остварување
право на инвалидска пензија, комисијата определува
рок за вршење на задолжителен контролен преглед, освен во случаите кога причина за инвалидност се следните болести:
1) Малигни заболувања по хемио и радио терапија
како и операции (во зависност од степенот и видот на
малигномот);
2) Ампутации на екстремитети каде што не е можно
протетисување;
3) Тешки трауми со трајни деформитети;
4) Ревматски дегенеративни болести на зглобовите
и кичмениот столб со невролошки испади и состојби
по операција;
5) Хронични психози со ментална детериорација на
личноста;
6) Цереброваскуларни инзулти со доцни и трајни
невролошки консеквенци и психооргански синдром;
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7) Тешки дегенеративни невромускулни заболувања и вродени и стекнати миопатии;
8) Демиелинизирачки болести;
9) Екстрапирамидални заболувања;
10) Ментално инсуфициентни личности со IQ од 50
и повеќекратна попреченост во развојот;
11) Системски болести во напредната фаза;
12) Дијабетес со секундарни терминални компликации;
13) Малигна хипертензија со докажани промени на
очното дно, срцето и бубрезите;
14) Состојба по операција на срце, а ако е под ЕФ 40
по завршена рехабилитација и примарни кардиопатии;
15) Хронични опструктивни болести на белите дробови, терминална фаза;
16) Слепило, смалување на видното поле за 10 степени и повеќе;
17) Состојби со терминални знаци на цироза на црниот дроб;
18) Дијализа;
19) Кога врз основа на медицинската документација
трајно е утврдена инвалидност од страна на странскиот
носител на социјалното осигурување;
20) Кога осигуреникот на денот на утврдување на
инвалидноста имал навршено 60 (жена), односно 62
(маж) години на живот.
Член 22
(1) По донесувањето на наодот, оцената и мислењето, Комисијата го информира осигуреникот за натамошниот тек на постапката, а предметот го враќа на
надлежната Филијала или Деловница, односно Централата на Стручната служба на Фондот.
(2) Во случај кога наодот, оцената и мислењето на
Комисијата, подлежи на ревизија, предметот се враќа
на надлежната Филијала или Деловница, односно Централата на Стручната служба, по извршената ревизија
на наодот.
IV. УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛЕСНО
ОШТЕТУВАЊЕ
Член 23
(1) Кога осигуреникот поднел барање за утврдување телесно оштетување, Комисијата дава наод, оцена и
мислење само за постоењето на телесното оштетување,
не впуштајќи се во оцената на работната способност на
осигуреникот.
(2) Во случаите од став 1 на овој член, кон барањето за
утврдување телесно оштетување се приложува само медицинска документација која укажува на постоењето на
тие факти, без предлог од надлежниот матичен лекар.
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(3) Во наодот, оцената и мислењето за постоење телесно оштетување се наведува и видот, главата, точката и процентот според Правилникот на телесните оштетувања и се утврдува денот и причината на неговото
настапување.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, повторната
оцена на работната способност може да се врши и пред истекот на рокот од став 1 на овој член, доколку со барањето
е приложена нова медицинска документација за настанатите промени во здравствената состојба на осигуреникот.

Член 24
За осигурениците за кои се оценува работната способност заради остварување право на инвалидска пензија, Комисијата во истата постапка оценува дали кај
осигуреникот постои телесно оштетување и своето
мислење го дава во истиот наод, оцена и мислење.

Член 28
(1) При повторната оцена на состојбата на инвалидноста и телесното оштетување, Комисијата донесува
наод, оцена и мислење на образец број 4.
(2) При донесувањето на наодот, оцената и мислењето, Комисијата треба да има предвид:
- поранешни мислења на Комисијата за оцена на работната способност;
- дијагноза на болестите кои настанале по извршениот последен комисиски преглед, шифра на дејноста
на болеста;
- дали се настанати такви промени во здравствената
состојба кои се од влијание на порано утврдената инвалидност (влошување, односно подобрување на здравствената состојба, или нов случај на инвалидност);
- дали заради настанатите промени во здравствената состојба е потребно да се прошират медицинските
контраиндикации;
- дали инвалидот на трудот е распореден на други
работи според контраиндикациите што ги утврдила Комисијата за оцена на работната способност, дали другата соодветна работа одговара на психофизичките можности на инвалидот на трудот и дали со успех работи
на другата соодветна работа;
- за осигуреникот кој не бил упатен на преквалификација или доквалификација, односно на вработување во рок
од една година од денот на донесувањето на решението за
правото, а кај кој не дошло до промена во здравствената
состојба, дали е потребно (покрај одредените работни задачи за кои би можел да се оспособи со преквалификација
или доквалификација, односно на кои би можел да се вработи), да се одредат уште некои други работи и задачи кои
повеќе би одговарале на неговите психофизички можности
и реалните можности за преквалификација или доквалификација, односно вработување;
- утврдена промена на инвалидноста и
- мислење за контролен преглед и кога тој ќе се изврши за проверка на инвалидноста по основ на намалена работна способност за 50%.

V. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО
Член 25
(1) Комисијата врши оцена на неспособноста за работа, односно кај децата неспособност за самостоен
живот и работа, а кај другите членови на семејството
постоење на загубена работна способност, по која основа се остварува право на семејна пензија.
(2) Во наодот, оцената и мислењето посебно се нагласува сродството на членот на семејството со осигуреникот, односно корисникот од кого се изведува семејната пензија и денот на настапувањето на таа неспособност.
VI. УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО МЕЃУНАРОДНИ
ДОГОВОРИ
Член 26
(1) Утврдувањето на работната способност на осигурениците кои остваруваат права од пензиското и инвалидското осигурување според Одредбите од меѓународните договори, се врши на начин и во постапка
предвидени со овој Правилник и со меѓународни договори за социјално осигурување.
(2) Во случаите од став 1 на овој член наодот, оцената и мислењето се дава на образец предвиден со меѓународен договор, а ако таков образец не е предвиден,
се дава на образецот број 4, предвиден со овој Правилник.
VII. ПОВТОРНА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА
СПОСОБНОСТ
Член 27
(1) Повторна оцена на работната способност може
да се врши по истекот на рокот од една година од денот на прегледот пред оваа Комисија.

VIII. ПРОМЕНИ ВО СОСТОЈБАТА
НА ИНВАЛИДНОСТА
Член 29
Комисијата врши повторна оцена при промените во
состојбата на инвалидноста, односно телесното оште-
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тување, во смисла на член 128 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
IX. ДОСТАВУВАЊЕ НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И
МИСЛЕЊЕТО ДО КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА
Член 30
(1) Комисијата е должна, во рок од два работни дена по донесување на наодот, оцената и мислењето со
кој е утврдено постоење на инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на кои се стекнува право на пензија, заедно со целокупната медицинска и
друга документација, предметот да го достави до Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење со кој е
утврдена инвалидност, односно неспособност за работа
(во натамошниот текст: Комисија за ревизија).
(2) Комисијата е должна, во рок од два работни дена по
донесување на наодот, оцената и мислењето со кој не е утврдено постоење на инвалидност, односно неспособност за
работа, како и надот, оценката и мислењето донесен во постапка на задолжителен контролен преглед заедно со целокупната медицинска и друга документација, предметот да
го достави до Комисијата за ревизија.
(3) Комисијата е должна да постапи по мислењето
од став (1) и (2) на овој член донесено од Комисијата за
ревизија и во рок од два дена да донесе нов наод, оцена
и мислење.
(4) Комисијата е должна да постапи по мислењето
на Комисијата за ревизија и кога е донесено мислење
по поднесена жалба на првостепено решение, во постапка на работа на првостепениот орган по жалбата и во
рок од два дена да донесе наод, оценка и мислење.
Член 31
(1) Комисијата е должна да доставува податоци до адмистративно-техничките лица на Комисијата за ревизија за:
поканети лица за оцена на работната способност на дневна
основа до крајот на работниот ден, лица кои се јавиле на
поканата со донесен наод, оценка и мислење, лица кои се
јавиле на поканата, а не е донесен наод, оценка и мислење,
лица кои не се јавиле на поканата.
(2) Податоците од став 1 на овој член се доставуваат во електронска и хартиена форма согласно прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци.
X. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА, АНАЛИТИЧКА
И ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Член 32
Административно- тековните работи на Комисијата
ги врши техничкиот персонал во Одделението за оцена
на работна спсобност.
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Член 33
Заради разработување и усовршување на методите за работа и критериумите за оцена на инвалидноста, преостанатата
работна способност и телесното оштетување, Комисијата за
оцена на работната способност, во соработка со соодветни
стручни и научни организации, активно учествуваат во подготвувањето на методите, критериумите и начините на вештачењето со оглед на причините и последиците на инвалидноста,
техничкиот и технолошкиот развој на стопанството, условите
и барањата на одделни работни места, односно занимања и заради тоа обезбедуваат посебни податоци за движење на инвалидноста, телесните оштетувања, нивната структура и др.
Член 34
(1) Остварување на задачите во однос на евиденцијата на овој Правилник се обезбедува со:
- водење редовна евиденција за работата и збирна
евиденција за работата на комисиите за оцена на работната способност;
- следење и подготвување извештај за евиденција
на дадените забелешки од Комисијата за ревизија;
- давање стручна помош на работодавците во спроведување на преквалификацијата или доквалификацијата и вработувањето на инвалидите на трудот;
- следење на развојот и достигнувањата во областа на медицинската наука и практика и проучувањето на мерките и методите кои се применуваат во лекувањето, односно медицинската рехабилитација за воспоставување на здравствена и работна способност на осигурениците;
- одржување повремени советувања со лекарите поединци од здравствените организации кои се надлежни за
подготвување на предлогот за медицинско вештачење;
- преземање мерки за стручно оспособување и усовршување на кадрите кои работат на вештачењето (семинари, предавања и др.).
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 35
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за организацијата,
составот и начинот на работата на комисиите за оцена
на работната способност („Службен весник на Република Македонија” бр.145/12).
Член 36
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-6873/1
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