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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 206 став (2) oд Законот за внатрешни работи („Службен весник на 
Република Mакедонија“ бр. 42/14, 116/14 и 33/15), министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ 
ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, НАЧИНОТ НА НИВНО 
УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И 

ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА 
ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И НА 

РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 

ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА

I. OПШTИ OДРЕДБИ

Член 1
Сo овој правилник сe пропишуваат здравствените и психофизичките способности што 

треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни 
работи (во натамошниот текст: Министерството), начинот на нивно утврдување, начинот 
на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците со статус на 
овластени службени лица за вршење стручни работи (во натамошниот текст: овластени 
службени лица за вршење стручни работи) и на работниците со статус на овластени 
службени лица за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени 
службени лица за безбедност и контраразузнавање), како и начинот на работа на 
здравствената комисија.

Член 2
Лицето кое заснова работен однос во Министерството, во смисла на овој правилник 

може да биде овластено службено лице за вршење стручни работи или овластено 
службено лице за безбедност и контраразузнавање. 

Член 3
За здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнуваaт лицата 

кои засноваат работен однос во Министерството на работно место овластено службено 
лице за безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања, за проверката на 
здравствено-психофизичката и општата здравствена состојба, како и спроведувањето на 
редовните и контролните (вонредни) систематски прегледи за овластените службени лица 
за безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања соодветно се применуваат 
одредбите од Законот за полиција и подзаконските прописи донесени врз основа на овој 
закон.
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II. ЗДРАВСТВЕНИ И ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО

Член 4
Здравствени и психофизички способности што треба да ги исполнува лицето кое 

заснова работен однос во Министерството се:
1. да нема вродени или стекнати заболувања кои би можеле да го оневозможат 

успешното извршување на посебните должности и овластувања согласно Законот за 
внатрешни работи (во натамошниот текст: посебни должности и овластувања);

2. да е правилно развиено и односот на телесна висина и тежина (индекс на телесна 
маса-БМИ) да не укажува на патолошки состојби. Главата и вратот да се со нормална 
конфигурација, без анатомски отстапувања, деформитети и лузни кои условуваат 
функционални и надворешни промени. Да нема деформитети на телото и екстремитетите 
кои значително влијаат на нивната функција. Да нема вродени и стекнати недостатоци кои 
влијаат на надворешниот изглед на откриените делови од телото;

3. очниот наод да биде функционално уреден; острината на видот на секое око посебно 
со можна корекција да биде најмалку 0,8; корекцијата да биде во рамките на ± 4D. За 
работни места без особена сложеност (одредени работни места со средно образование) во 
случај на амблиопиа и останати заболувања кои доведуваат до намалување на видната 
функција на едното око, која може да биде најмалку 0,3, острината на видот на другото со 
или без корекција да биде 1,0. Растројствата во распознавање бои да не влијаат во 
извршувањето на посебните должности и овластувања;

4. оториноларинголошкиот наод да биде уреден. Просечната загуба на слухот да не 
изнесува повеќе од 20 ДБ, на секое уво одделно во говорните фреквенции;

5. да нема заболувања на респираторниот систем, како и нивни последици кои 
доведуваат до оштетување на респираторната функција. По потреба рендгенграфски да се 
исклучи активен процес на белите дробови. Основните спирометриски параметри да се во 
граници на нормални вредности;

6. кардиоваскуларниот систем да биде со уреден наод. Физикалниот наод на срцето и 
ЕКГ да бидат во физиолошки рамки. Вените на долните екстремитети да бидат без 
варикозни промени кои доведуваат до функционални растројства. Хематолошкиот статус 
да биде уреден;  

7. дигестивниот систем да биде со уреден наод без вродени или стекнати анатомски и 
функционални растројства. Да постои естетска и функционална зачуваност на забалото;

8. урогениталниот систем  да биде со уреден наод, без вродени или стекнати анатомски 
или функционални растројства;

9. ендокриниот систем да биде со уреден наод;
10. локомоторниот апарат да биде без вродени анатомски и функционални растројства 

или стекнати анатомски и функционални растројства кои ја нарушуваат неговата 
функција. Да нема болести на сврзното ткиво и вродени или стекнати недостатоци и 
заболувања на мускулите и лигаментите;

11. кожата да биде без заболувања и последици кои доведуваат до функционални 
растројства;

12. централниот и периферниот нервен систем  да се со анатомски сочуван интегритет 
и уредна функција и

13. да не боледува од душевни растројства и растројства во однесување, невротски 
растројства, растројства на спиењето, растројства на личноста, душевни растројства и 
растројства во однесувањето предизвикани од употреба на психоактивни супстанции. Да 
нема присуство на каков било облик на душевна заостанатост и интелектуална тапост.
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III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ 
СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА 

РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО

Член 5
Заради утврдување на здравствената и психофизичката способност, лицето кое заснова 

работен однос во Министерството се упатува на специјалистички прегледи утврдени во 
образец кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член има четири страници, од кои на првата страница се 
запишуваат личните податоци за лицето кое се упатува на специјалистички преглед, 
втората и третата страница ги содржат наодите на лекарите, лекарите-специјалисти и 
психолозите, а четвртата страница го содржи наодот на здравствената комисија.

Член 6
Прегледите и испитувањата од член 5 од овој правилник се вршат во ЈЗУ „Здравствен 

Дом на Скопје“-Скопје ОЕ-Служба за превентивна здравствена заштита – Поликлиника на 
Министерство за внатрешни работи од страна на лекари, лекари-специјалисти од 
соодветната гранка на медицината, односно стоматологијата и психолози.

Член 7
Ако на редовниот преглед за утврдување на здравствената и психофизичката 

способност се укаже потреба за попрецизно утврдување на здравствената состојба, обемот 
на прегледите за лицето кое заснова работен однос во Министерството може да се 
прошири со дополнителни специјалистички и супспецијалистички консултации и 
прегледи.

IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ 
СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ 

РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

Член 8
Овластените службени лица за вршење стручни работи и овластените службени лица за 

безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени службени лица) се 
подложуваат на редовни систематски прегледи најмалку на секои 24 месеци, со цел да се 
утврди дали се здравствено и психофизички способни да ги извршуваат посебните 
должности и овластувања.

Редовните систематски прегледи од став 1 на овој член се спроведуваат од страна на 
здравствена установа овластена согласно прописите за безбедност и здравје при работа.

Член 9
Здравствените и психофизичките способности на овластените службени лица се 

утврдуваат согласно член 4 од овој правилник, корегирани за природното опаѓање на 
поединечни функции, согласно возраста и работниот стаж на лицата.

Член 10
Овластените службени лица се подложуваат на контролен (вонреден) здравствен 

преглед во случај кога е поднесено барање за поведување на постапка за утврдување на 
работна способност на овластено службено лице поднесено од страна на овластеното 
службено лице, раководителот на организациската единица во која е распоредено 
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овластеното службено лице или овластена здравствена установа. Барањето содржи и 
образложение на причините за поведување на постапка за утврдување на работна 
способност на овластеното службено лице.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до надлежната организациска единица за 
управување со човечки ресурси.

Член 11
Работник на Министерството кој од работно место без посебни должности и 

овластувања се распоредува на работно место со статус овластено службено лице се 
подложува на лекарски преглед за да се утврди дали ја исполнува потребната здравствена 
и психофизичка способност од членот 4 од овој правилник за вршење на посебните 
должности и овластувања.

V.НАЧИН НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
КОМИСИЈА

1. Начин на работа на здравствената комисија при засновање на работен однос во 
Министерството и редовни систематски прегледи

Член 12
Здравствената и психофизичката способност на лице кое заснова работен однос во 

Министерството и на овластеното службено лице при редовни систематски прегледи се 
оценува од страна на здравствената комисија врз основа на лекарски преглед 
(лабораториски, стоматолошки, интернистички, неуропсихијатриски, офталмолошки, 
оториноларинголошки, хируршки и ортопедски, психолошки) и медицинска 
документација.

Врз основа на лекарскиот преглед и медицинската документација од став 1 на овој член 
здравствената комисија изготвува комисиски наод.

Ако здравствената комисија утврди дека за конечна оцена е потребно да се извршат 
дополнителни здравствени прегледи, може да го упати лицето во соодветна здравствена 
установа.

Член 13
Здравствената комисија, со комисискиот наод од член 12 став 2 од овој правилник, го 

оценува лицето кое заснова работен однос во Министерството и овластеното службено 
лице како способно или неспособно за вршење на посебни должности и овластувања во 
Министерството.

Комисискиот наод се доставува од страна на здравствената комисија до надлежната 
организациска единица за управување со човечки ресурси.

Од страна на здравствената комисија се оценуваат како неспособни лицата од став 1 на 
овој член кај кои ќе утврди болести, состојба, повреда или нивна последица, односно 
телесен недостаток кој е пречка за успешно извршување на посебните должности и 
овластувања во Министерството или кога постои комбинација на повеќе контраиндикации 
кои сами по себе не се пречка за успешно извршување на посебните должности и 
овластувања во Министерството.
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2. Начин на работа на здравствената комисија по барање за поведување на постапка 
за утврдување на работна способност на овластеното службено лице

Член 14
Врз основа на поднесено барање согласно член 10 од овој правилник од страна на 

здравствената комисија се решава за работната способност на овластеното службено лице 
за вршење на посебните должности и овластувања.

Со барањето за поведување на постапката за утврдување на работна способност на 
овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања се 
доставува медицинска документација и други докази, особено за возраста, како и за 
пензискиот стаж на овластеното службено лице.

Член 15
Во постапката за утврдување на работна способност на овластеното службено лице за 

вршење на посебните должности и овластувања од страна на здравствената комисија се 
решава во полн состав, со мнозинство гласови.

Член на здравствената комисија може да го издвои своето мислење кое го образложува 
во писмена форма.

Член 16
Ако медицинската документација дава можности да се заклучи дека постои 

неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и 
овластувања, односно ако здравствената комисија оцени дека е завршено лекувањето на 
овластеното службено лице, од страна на претседателот на здравствената комисија се 
определува денот на непосредниот преглед, се упатува покана за преглед на овластеното 
службено лице и се известува истовремено и подносителот на барањето. 

Претседателот на здравствената комисија може да го врати барањето за поведување 
постапка со забелешки и упатства за дополнување на медицинската документација и 
доказите од член 14 став 2 од овој правилник.

Претседателот на здравствената комисија може да го врати барањето за поведување 
постапка кога смета дека треба да се продолжи со лекувањето на овластеното службено 
лице и во тој случај дава упатство за натамошно лекување на овластеното службено лице. 

Член 17
Заради утврдување на работната способност на овластеното службено лице за вршење 

посебни должности и овластувања, лицето се упатува на специјалистички прегледи 
утврдени во образец кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член има четири страници, од кои на првата страница се 
запишуваат личните податоци за овластеното службено лице кое се упатува на 
специјалистички преглед, втората и третата страница ги содржат наодите на лекарите, 
лекарите-специјалисти и психолозите, а четвртата страница го содржи наодот на 
здравствената комисија.

Член 18
Кога овластеното службено лице ќе се јави на непосреден преглед, прегледот не 

започнува додека претседателот на здравствената комисија не ги запознае членовите на 
здравствената комисија со неговата медицинска документација.

Непосредниот преглед го вршат лекарите што се во состав на здравствената комисија, 
секој од својот домен на специјалност.
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По извршениот непосреден преглед, претседателот ги запознава членовите на 
здравствената комисија со анамнезата и причините за заболувањето или повредата, 
времетраењето на привремената неспособност за работа, видовите на лекувањата, 
резултатите од извршениот преглед и утврдената здравствена состојба и евентуалните 
телесни оштетувања, како и со прогнозата на здравствената состојба на овластеното 
службено лице.

Член 19
Здравствената комисија го оценува овластеното службено лице како способно или 

неспособно за вршење посебни должности и овластувања на работното место на кое е 
распоредено за што издава комисиски наод.

Пред издавањето на наодот од став 1 на овој член, здравствената комисија врши увид 
во медицинската документација за лекувањето на овластеното службено лице и врши 
непосреден преглед на овластеното службено лице.

По исклучок од став 2 на овој член, здравствената комисија може да издаде наод само 
врз основа на медицинската документација кога овластеното службено лице се наоѓа на 
подолго лекување во здравствена установа или во домашни услови, како и кога 
овластеното службено лице нема да се јави на поканата за непосреден преглед, а од 
медицинската документација може да се утврди неспособноста за работа.

Здравствената комисија може да врши непосреден преглед на овластеното службено 
лице и во домашни услови, како и во здравствената установа, ако тоа го допушти 
здравствената установа.

Член 20
Наодот од член 19 став 1 од овој правилник здравствената комисија го доставува до 

овластеното службено лице, надлежната организациска единица за управување со човечки 
ресурси, како и до здравствената установа, доколку од установата е доставено барањето за 
поведување на постапка за утврдување на работна способност на овластеното службено 
лице за вршење на посебни должности и овластувања.

Наодот на здравствената комисија се доставува до организациската единица во која е 
распоредено овластеното службено лице од страна на надлежната организациска единица 
за управување со човечки ресурси од став 1 на овој член.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 21
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое 
заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно 
утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на 
овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените 
службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на 
здравствената комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/10 и 115/13).
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Член 22
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 11-6117/2 Бр. 13.1-33337/1
4 јуни 2015 година 20 мај 2015 година

Скопје Скопје

Министер Министер
за здравство, зa внатрешни работи,

Никола Тодоров, с.р. м-р Митко Чавков, с.р.
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