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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Врз основа на член 62 став 8 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 43/2012), министерот за здравство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ, ОДНОСНО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ИЗДАВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за донесување 

решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа и формата и 
содржината на барањето за донесување решение заради неиздадено решение, односно 
заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање решение за дозвола за 
почнување со работа на здравствена установа во рокот утврден во членот 62 став 3 од 
Законот за здравствената заштита. 

Член 2 
Барањето за донесување решение за дозвола за почнување со работа на здравствена 

установа се поднесува на образец „Барање за донесување решение за дозвола за 
почнување со работа на здравствена установа“ на хартија во бела боја со формат А4, даден 
во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи:  
- назив на органот до кој се поднесува барањето, односно Министерство за здравство; 
- податоци за подносителот на барањето - основач на здравствената установа, односно 

име и презиме, адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице или назив, седиште, 
ЕМБС и телефон за контакт за правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

Барањето за донесување решение заради неиздадено решение, односно заради 
недонесување решение за одбивање на барањето за издавање решение за дозвола за 
почнување со работа на здравствена установа во рокот утврден во членот 62 став 3 од 
Законот за здравствената заштита се поднесува на образец „Барање за донесување 
решение заради неиздавање дозвола за почнување со работа на здравствена установа“ на 
хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи:  
- назив на субјектот до кој се поднесува барањето, односно „до Писарницата на 

министерот за здравство“; 
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- податоци за подносителот на барањето - основач на здравствената установа, односно 
име и презиме, адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице или назив, седиште, 
ЕМБС и телефон за контакт за правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
формата и содржината на барањето за донесување решение за дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа и за формата и содржината на барањето за донесување 
решение заради неиздадено решение, односно заради недонесување решение за одбивање 
на барањето за издавање решение за дозвола за почнување со работа на здравствена 
установа („Службен весник на Република Македонија“ бр 91/11). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 10-5530/1 

4 јули 2012 година                                   Министер, 
    Скопје                                        Никола Тодоров, с.р. 



Службен весник на РМ, бр. 87 од 10.7.2012 година 

3 од 4 



Службен весник на РМ, бр. 87 од 10.7.2012 година 

4 од 4 

 


