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20160862325
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 67 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14,
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И
ОБЈАВУВАЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на водењето и
објавувањето на регистарот на здравствени установи (во натамошниот текст: Регистар).
Член 2
Регистарот на здравствените установи се води во електронска форма на начин со кој се
обезбедува заштита на личните податоци, согласно прописите од областа на заштитата на
личните податоци.
Член 3
(1) Во Регистарот се содржани податоци за:
1. Назив и седиште на здравствената установа;
2. Име и презиме, односно назив на основачот;
3. Вид на здравствената установа;
4. Вид и начин на вршење на здравствената дејност во мрежата и
5. Вид и начин на вршење на здравствената дејност надвор од мрежата.
Член 4
Во еден електронски запис можат да се внесат податоци само за една здравствена
установа.
Член 5
За секоја промена на податоците во Регистарот се врши дополнување на податоците во
постојниот електронски запис.
Член 6
Во случај на погрешно внесување на податоци во Регистарот, исправката се врши со
внесување на податоците во нов електронски запис, со точно определена целосна врска со
електронскиот запис кој се исправа.
Член 7
(1) Внесувањето на податоците во Регистарот се врши од страна на
овластено
службено за водење на Регистарот, кое на крајот на секоја работна недела врши
ажурирање на податоците во Регистарот.
(2) Секое внесување на податоци во Регистарот се потпишува со електронски потпис од
страна на овластеното службено лице од ставот (1) на овој член, кое ги координира сите
активности потребни за гаранција на веродостојноста на податоците, заштита од
неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.
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Член 8
(1) Податоците од Регистарот од член 3 став (1) од овој правилник се објавуваат на веб
страницата на Министерството за здравство.
(2) Ажурирање на податоците од Регистарот на веб страницата се врши еднаш
месечно.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 11-4150/1
27 април 2016 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
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