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20110681759
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 210 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11 и 47/11),
министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
НА АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведувањето на контролните
здравствени прегледи на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на
Република Македонија.
Член 2
Контролните здравствени прегледи за утврдување на здравствената способност на
активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: лицата) се вршат преку систематски специјалистички прегледи, кои
се спроведуваат во Военомедицинскиот центар.
Член 3
Контролните здравствени прегледи се спроведуваат како редовни (периодични)
систематски специјалистички прегледи и како вонредни (претходни) систематски
специјалистички прегледи.
Член 4
На редовни (периодични) систематски специјалистички прегледи кои се спроведуваат
на одреден временски период согласно годишниот план на Военомедицинскиот центар, се
упатуваат сите лица.
Член 5
На вонредни (претходни) систематски специјалистички прегледи се упатуваат:
- возачите на воени моторни возила од сите категории,
- лицата кои се упатуваат на школување во странство,
- припадниците на специјални единици (воени падобранци и воени нуркачи),
- лицата кои се упатуваат на вежбовни активности и други активности кои се
извршуваат по посебни здравствени и физички критериуми,
- воените претставници во странство,
- лицата во воените претставништва, воените мисии и штабови на НАТО и други
меѓународни организации и воени единици, и
- лицата кои вршат служба изложена на висок ризик.
Член 6
За лица кои вршат служба изложена на висок ризик, временскиот период за
спроведување на редовни (периодични) прегледи се определува во согласност со
прописите за заштита при работа.
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Член 7
На систематски специјалистички прегледи, лицата се упатуваат со упатница издадена
од Командата на единицата–установата и пополнета со податоци за лицето кои ги дава
лекарот во воената амбуланта на единицата-установата во која лицето е на служба.
Член 8
Заклучокот за утврдување на здравствената способност на лица возачи на воени
моторни возила од сите категории, лицата кои се упатуваат на школување во странство и
лицата кои вршат служба изложена на висок ризик, се дава од страна на лекар специјалист
по медицина на трудот.
Член 9
По спроведувањето на контролните здравствени прегледи, листите за систематските
специјалистички прегледи се доставуваат до Военомедицинскиот центар-Центар за
превентивна медицина, заради контрола на нивната содржина.
Член 10
Врз основа на добиените резултати од извршените контролни здравствени прегледи,
предлозите и заклучокот во листите за контролни здравствени прегледи дадени од
лекарите специјалисти од соодветната специјалност, военото лице кај кое е утврдена
промена на здравствената способност од страна на лекарот од воената амбуланта во
единицата-установата во која лицето е на служба, се упатува на лекарски преглед кој го
спроведува военолекарската комисија заради донесување наод, оцена и мислење за
утврдување на здравствената способност.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 01-2871/1
28 април 2011 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.
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