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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

17. 
Врз основа на член 131 став (6) Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 98/12 и 166/12), мини-
стерот за труд и социјална политика, 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 пропишува организацијата, 

составот 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, како и на наодот 
на Комисијата за задолжителен контролен преглед. 

(2) Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, 
оцена и мислење со кои не е утврдена инвалидност, од-
носно неспособност за работа, донесени од Комисијата 
за оцена на работната способност, по случаен избор. 

 
Член 3 

(1) Комисијата за ревизија образувана од министе-
рот за труд и социјална политика по претходно објавен 
јавен повик на веб страницата на Министерството за 
труд и социјална политика или во средствата за јавно 
информирање е составена од 21 член , истакнати меди-
цински стручњаци, од кои 15 члена од следната специ-
јалност: специјалист хирург, специјалист интернист, 
специјалист психијатар, специјалист по трудова меди-
цина и специјалист ортопед. 

(2) Комисијата од став (1) на овој член, работи во 
состав од седум члена кои се избираат по електронски 
пат, од кои пет члена треба да се од следната специјал-
ност: специјалист хирург, специјалист интернист, спе-
цијалист психијатар, специјалист по трудова медицина 
и специјалист ортопед.  

(3) Комисијата од став (1) на овој член избира три 
претседатели кои раководат со работата на составот. 
Изборот се врши на првата седница по образувањето на 
Комисијата. 

(4) Покрај специјалноста на медицинските стручња-
ци од став (1) на овој член, во работата на Комисијата 
учествуваат медицински стручњаци и од други специ-
јалности. 

 
Член 4 

(1) Комисијата за ревизија од член 3 став (1) од овој 
правилник  се образува за период од една година. 

(2) На член на Комисијата за ревизија може да му 
престане учеството во работата по негово барање или по 
барање на министерот  за труд и социјална политика. 

(3) Доколку избраниот член, односно претседателот 
на Комисијата за ревизија во текот на еден месец два па-
ти не присуствува нa седница на Комисијата, му преста-
нува учеството во работата на Комисијата за ревизија. 

 
Член 5 

(1) Комисијата за оцена на работната способност 
најдоцна 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) Наодот, оцената и мислењето со кои не е утвр-
дена инвалидност односно неспособност за работа до-
несени од Комисијата за оцена на работната способ-
ност заедно со целокупната медицинска и друга доку-
ментација се доставуваат на увид и мислење на Коми-
сијата за ревизија, по случаен избор, кој го врши соста-
вот на Комисијата за ревизија на последната седница 
во месецот за предметите кои ќе се доставуваат на мис-
лење наредниот месец. 

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

 
Член 6 

(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) 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. 
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(5) Мислењето на Комисијата за ревизија се донесу-
ва на седницата на која се разгледува  предметот што е 
доставен за ревизија. 

(6) При вршењето на ревизијата, Комисијата за ре-
визија непосредниот лекарски преглед на осигурени-
кот, го врши најдоцна седум  работни дена. 

 
Член 7 

(1) Изборот на составот на Комисијата по електрон-
ски пат од член 3 став (2) од овој правилник преку про-
грамата “the hаt” се врши од административно технич-
ки лица определени од министерот за труд и социјална 
политика, ден пред одржувањето на седницата и за 
истиот се води евиденција.  

(2) Претседателот на составот на Комисијата од 
член 3 став (3) од овој правилник се избира по еле-
ктронски пат преку програмата “the hаt” од админи-
стративно технички лица определени од министерот за 
труд и социјална политика, ден пред одржувањето на 
седницата и за истиот се води евиденција. За изврше-
ниот избор се известуваат претседателот и членовите 
на составот на Комисијата за ревизија. 

 
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 сог-
ласува со мислењето на мнозинството дава издвоено 
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.  

(4) Комисијата за ревизија одржува седници два па-
ти во текот на една работна недела. 

(5) Претседателот и членот на Комисијата за реви-
зија учествува најмногу до три седници на Комисијата 
во текот на еден месец. 

             
Член 9 

(1) Комисијата за ревизија мислењето го донесува 
на денот на седницата кога го разгледува предметот 
што и е доставен. 

(2) Комисијата за ревизија по извршената ревизија 
во законски утврдениот рок во член 131 став (4) од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување, ме-
дицинската и друга документација, заедно со својата 
оцена и мислење ги доставува до Комисијата за оцена 
на работната способност.  

 
Член 10 

Кога Комисијата за оцена на работната способност 
и Комисијата за задолжителен контролен преглед по-
стапуваат по забелешките дадени во постапка на реви-

зија и донесуваат нов наод, оцена и мислење, копија од 
новиот наод, оцена и мислење задолжително го доста-
вуваат до Комисијата за ревизија. 

 
Член 11 

(1) Комисијата за ревизија дава мислење нa Обра-
зец  бр.1, и  бр.2 кои се дадени во прилог и се  составен 
дел на овој правилник. 

 (2) Мислењата од став (1) на овој член може да се 
достават и во електронска форма до Комисијата за оце-
на на работната способност. 

 
Член 12 

(1) Административно-техничките работи на Комиси-
јата за ревизија и евиденцијата за извршената ревизија и 
дадените мислења се водат и се координираат од страна 
на  Министерството за труд и социјална политика. 

(2) Административно-техничките работи опфаќа-
ат:прием и распределување на предметите, подготвува-
ње мислење за извршена ревизија, припрема и преглед 
на предметите и актите за доставување по извршена ре-
визија, подготвување на списоци, записници за одржа-
ни состаноци и службени преписки. 

(3) Евиденцијата за извршената ревизија опфаќа: 
реден број и број на предмет; датум на доставување на 
предметот; име и презиме на осигуреникот; матичен 
број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на 
ревизија; датум на решавање на предметот во постапка 
на ревизија; поранешна оценка, односно наод, оцена и 
мислење од Комисијата за оцена на работната способ-
ност односно Комисијата за задолжителен контролен 
преглед. 

   
Член 13 

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

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за организацијата, со-
ставот и начинот на работа на Комисијата за ревизија 
на наод, оцена и мислење со кој е утврдена инвалид-
ност, односно неспособност за работа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.46/10 и 19/11). 

 
Член 153 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 09-8574/1 Министер за труд 

28 декември 2012 година и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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