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У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИ-
КОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА  

ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Општа одредба 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува видот, начинот, обемот и 

ценовникот на здравствените прегледи на вработените. 
 

Видови на здравствени прегледи 
 

Член 2 
Здравствените прегледи на вработените кои се вр-

шат од страна на овластените здравствени установи од 
областа на медицината на труд, при што се користат 
податоците од изјавата  за безбедност  на работодава-
чот, се вршат како: 

- претходни  прегледи, 
- периодични  прегледи,  
- насочени прегледи, и  
- систематски прегледи. 

 
Член 3 

Претходните прегледи се вршат заради утврдување 
на здравствената состојба и работната способност за 
извршување на работи на работни места на кои поради 
опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето 
при работа, постои зголемен ризик од повреди и забо-
лувања, согласно стандардниот минимум и процената 
на ризикот на работното место и карактеристиките на 
дефинираните професионални штетности и опасности 
од Содржината на елементите за претходните и перио-
дичните здравствени прегледи и роковите за вршење 
на периодичните прегледи на вработените која е даде-
на во Прилог број 5 и е составен дел на оваа уредба. 
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Претходните прегледи се вршат: 
- пред вработување на одредено работно место со 

зголемен ризик; 
- при прекин  во обавувањето на работата на одре-

дено работно место со зголемен ризик, подолго од 12 
месеци; 

- пред преместување  на  друго работно место со 
зголемен ризик; и 

- при секое утврдување на нов ризик на работното 
место со зголемен  ризик на кое работи вработениот. 

 
Член 4 

Периодичните прегледи се вршат заради следење и 
оценување на  здравствената состојба и работната спо-
собност на вработените за вршење на работи на работ-
ните места на кои поради опасности и/или штетности 
по безбедноста и здравјето при работа, постои зголе-
мен ризик од повреди и заболувања, согласно стан-
дардниот минимум и процената на ризикот на работно-
то место и карактеристиките на дефинираните профе-
сионални штетности и опасности од Содржината на 
елементите за претходните и периодичните здравстве-
ни прегледи и роковите за вршење на периодичните 
прегледи на вработените која е дадена во Прилог број 5 
и е составен дел на оваа уредба.  

 
Член 5 

Насочените прегледи се вршат заради следење и 
оценување на здравствената состојба и работната спо-
собност на вработените за вршење на работи на работ-
ните места на кои поради опасности и/или штетности 
по безбедноста и здравјето при работа постои зголемен 
ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот 
минимум и процената на ризикот на работното место и 
карактеристиките на дефинираните професионални 
штетности и опасности од Содржината на елементите 
за претходните и периодичните здравствени прегледи и 
роковите за вршење на периодичните прегледи на вра-
ботените која е дадена во Прилог број 5 и е составен 
дел на оваа уредба. 

Насочените прегледи од став 1 на овој член се вр-
шат со насочени иследувања и испитувања, во завис-
ност од причината за упатувањето, и тоа: 

- по завршување на боледување,  по основ на тешка 
повреда  на работа или боледување во траење од нај-
малку три месеци; 
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- по заболувања или повреди кои не се во врска со 
работата - ако постои сомневање за намалена работна 
способност; 

- ако постои сомневање дека дошло до нарушување 
на здравјето на вработениот заради работа на одреде-
ното работно место; 

- ако се работи за вработен кој што во период од една 
година, се повредил при работата, три или повеќе пати; 

- ако се работи за вработен кој што во период од една 
година, поради болести или повреди поврзани со работ-
ното место, бил пет или повеќе пати болнички лекуван.  

 
Член 6 

Систематски прегледи се вршат согласно стандард-
ниот минимум, заради заштита и унапредување на 
здравјето и зачувување на работната способност, на се-
кој вработен кој работи на работно место кое според 
проценката на ризикот на работното место, не претста-
вува работно место со зголемен ризик.  

 
Начин и обем на вршење на здравствените  

прегледи 
 

Член 7 
Здравствените прегледи од членовите 3, 4, 5 и 6 на 

оваа уредба се вршат согласно стандардниот минимум 
од член 22 став 5 од Законот за безбедност и здравје при 
работа и Содржината на елементите за претходните и 
периодичните здравствени прегледи и роковите за врше-
ње на периодичните прегледи на вработените, која е да-
дена во Прилог број 5 и е составен дел на оваа уредба. 

При вршењето на периодичните прегледи, освен 
елементите од Содржината од став 1 на овој член, се 
зема во предвид и процената на ризикот на работното 
место и карактеристиките на дефинираните професио-
нални штетности и опасности и роковите за вршење на 
периодичните прегледи на вработените. 

По исклучок од став 2 на овој член, од страна на ов-
ластената здравствена установа од областа на медици-
ната на трудот, може да се препорача скратување на 
времето за вршење на следниот периодичен преглед.    

Член 8 
Ако при вршењето на здравствените прегледи од 

страна на овластената здравствена установа од областа 
на медицината на трудот, се утврди дека за оценувањето 
на здравствената состојба е неопходна претходна меди-
цинска документација, здравствената установа, истата 
може да ја побара од избраниот лекар на вработениот.  

Медицинската документација од став 1 на овој 
член, од страна на избраниот лекар на вработениот, се 
доставува до овластената здравствена установа  од об-
ласта на медицината на трудот, најдоцна три дена од 
денот на добивањето на барањето. 

Документацијата од став 2 на овој член, од страна 
на овластената здравствена установа се враќа на избра-
ниот лекар, наредниот ден од денот на приемот.   

Член 9 
Овластената здравствена установа од областа на ме-

дицината на трудот, при вршењето на здравствените 
прегледи, може да  ги користи  веќе постоечките резул-
тати од дијагностичките процедури, кои во моментот 
на вршењето на здравствениот преглед, не се постари 
од еден месец. 

Ако работодавачот ангажира друга овластена 
здравствена установа од областа на медицината на тру-
дот, таа  може најдоцна до осум дена од денот на анга-
жирањето да поднесе барање до претходно ангажира-
ната установа за медицина на труд да и биде доставена 
оригиналната медицинска документација за извршени-
те здравствени прегледи на вработените. 

Од страна на претходно ангажираната овластена 
здравствена установа по медицина на трудот, бараната 
документација се доставува на новоангажираната  

установа најдоцна 30 дена од денот на приемот на ба-
рањето, при што од страна на двете установи се соста-
вува записник за примопредавање на документацијата. 

 
Член 10 

Вработениот, се упатува на здравствен преглед од 
страна на работодавачот, со пополнет упат за претхо-
ден преглед, односно со пополнет упат за периодичен, 
насочен или систематски преглед, кои се дадени во 
прилозите број 1 и 2, и се составен дел на оваа уредба.  

Обрасците од став 1 на овој член се пополнуваат од 
страна на работодавачот, во два примерока, од кои ед-
ниот примерок се доставува до овластената здравстве-
на установа од областа на медицината на трудот, а вто-
риот примерок останува кај работодавачот. 

  
Член 11 

Извештајот за извршениот претходен преглед на 
вработениот, односно извештајот за периодичниот или 
насочениот или систематскиот преглед на вработениот 
се издава од страна на доктор, специјалист по медици-
на на трудот,  од овластената здравствена установа од 
областа на медицината на трудот, кои се дадени во 
прилозите број 3 и 4 и се составен дел на оваа уредба. 

Извештаите од став 1 на овој член се пополнуваат 
од страна на докторот специјалист по медицина на тру-
дот во три примерока, од кои од страна на овластената 
здравствена установа по еден примерок се доставува до 
работодавачот и вработениот, најдоцна 15 дена од де-
нот на извршениот здравствен преглед. 

Примерокот на извештајот кој од страна на овласте-
ната здравствена установа од областа на медицината на 
трудот се доставува до работодавачот,  не ги содржи 
точките 1. и 2. од извештајот од став 1 на овој член кои 
се однесуваат на податоците за мислењето за  здрав-
ствената состојба и работната способност и препораки-
те за вработениот.  

 
Член 12 

Здравствените прегледи се вршат во просториите 
на овластената здравствена установа од областа на ме-
дицината на трудот, а дел од прегледите може да се вр-
шат и во просториите на работодавачот, доколку се 
обезбедени просторните услови за вршење на здрав-
ствена дејност, согласно прописите од овласта на 
здравствената заштита. 

Вработениот се упатува на здравствен преглед од 
страна на работодавачот најдоцна 30 дена пред истекот 
на временскиот период од претходно извршениот 
здравствен преглед. 

 
Член 13 

Здравствените прегледи на вработените од дејно-
стите кои се уредени со посебни прописи, се вршат на 
начин како што е уредено со тие прописи. 

 
Член 14 

Висината на трошоците на здравствените прегледи 
на вработените во зависност од видот, начинот и обе-
мот е дадена како цени на пакети на здравствени прег-
леди на вработените за претходните, периодичните, на-
сочените и систематските прегледи, во Ценовникот на 
здравствените прегледи на вработените, кој е даден во  
Прилог број  6 и е составен дел  на оваа уредба. 

 
Член 15 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето  во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41-2299/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 4 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 

 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 5 
 
 



 Стр. 6 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 7 
 
 



 Стр. 8 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 9 
 
 



 Стр. 10 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 11 
 
 



 Стр. 12 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 13 
 
 



 Стр. 14 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 15 
 
 



 Стр. 16 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 

 
 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 17 
 
 



 Стр. 18 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 19 
 
 



 Стр. 20 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 21 
 
 



 Стр. 22 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 23 
 
 



 Стр. 24 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 25 
 
 



 Стр. 26 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 27 
 
 



 Стр. 28 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 29 
 
 



 Стр. 30 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 31 
 
 



 Стр. 32 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 33 
 
 



 Стр. 34 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 35 
 
 



 Стр. 36 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 37 
 
 



 Стр. 38 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 39 
 
 


