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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во 
областа на здравството,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 
ноември  2013 година.

 
  Бр. 07- 4617/1                                Претседател

21 ноември 2013 година           на Република Македонија,                      
     Скопје                                           Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ 

ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Член 1
Во Закон за евиденциите во областа на здравството („Службен весник на Република 

Македонија“ број 20/2009 и 53/11), во членот 2 став (1) по точката 35 се додава нова точка 
36, која гласи:

„36. „Национален систем за електронска евиденција во здравството“ е електронски 
систем во кој се чуваат и обработуваат сите медицински и здравствени податоци за 
пациентите, податоци за здравствените работници и соработници, податоци за 
здравствените установи, здравствените интервенции и услуги извршени во здравствените 
установи, податоци од електронските упати и електронските рецепти, податоци за 
закажувањата за специјалистички прегледи и интервенции и други податоци утврдени со 
овој и друг закон.“

Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„Овој закон се применува на:
- електронските евиденции и обработка на здравствените и медицинските податоци и
- евиденциите во хартиена форма и рачна обработка на здравствените и медицинските 

податоци.“
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Член 3
Во членот 6 ставот (2) се менува и гласи:
„Евиденција се води со внесување на податоци во основната медицинска 

документација (индивидуално медицинско досие, картон, регистар, медицински дневник, 
историја на болеста и друго), по различни нивоа на здравствена заштита.“

Ставот (5) се менува и гласи:
„Видот, формата и содржината на обрасците за водење на основната медицинска 

документација од ставовите (2) и (4) на овој член ќе ги утврди министерот за здравство.“

Член 4
Во  членот 7 став (1) по зборот „работници“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„односно соработници“.
Во ставот (2) по зборот „работници“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„односно соработници“.

Член 5
Во членот  8 став (1) по зборот „работници“ се додаваат зборовите: „и соработници“.
Ставот  (2) се менува и гласи:
„Здравствените установи евиденциите од ставот (1) на овој член ги водат континуирано 

и секоја промена се внесува веднаш по настанувањето.“
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Формата и содржината на обрасците, како и рокот и начинот на пополнување, 

водење, обработување и чување на индивидуалните евиденции од ставот (1) на овој член 
ги утврдува министерот за здравство.“

Член 6
Во членот 9 ставот (6) се менува и гласи:
„Здравствените установи ги внесуваат збирните евиденции од ставот (1) на овој член на 

секои три месеци во Националниот систем за електронска евиденција во здравството (во 
натамошниот текст: Националниот систем).“

Ставот (8) се брише.
Ставот (9) станува став (8).
Ставот (10) кој станува став (9) се менува и гласи:
„(9) Формата и содржината на обрасците, како и начинот на пополнување, водење, 

обработување и чување на збирните евиденции од ставот (1) на овој член ги утврдува 
министерот за здравство.“

 
Член 7

Во  членот 10 по зборот „работници“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„односно соработници“.

Член  8
Во членот  11 ставот (1) се брише.
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите: „и ги доставува до Институтот за јавно 

здравје на Република Македонија“ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Доколку регионалниот центар на јавно здравје се посомнева во точноста на 

внесениот податок должен е да ја извести здравствената установа која го внела податокот 
за да ја провери точноста и доколку има грешка истата да ја поправи.“
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Во ставот (3) точка 34 по зборот „работници“ се додаваат зборовите: “и соработници“.
Во ставот (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 9
Во членот 12 став (1) зборот „впишување“ се заменува со зборот „внесување“, а 

зборовите: „други средства за водење на евиденција пропишани“ се заменува со 
зборовите: „друга документација пропишана со овој закон“.

Во ставот (2) зборот “Запишувањето“, се заменува со зборот “Внесувањето“, a 
зборовите: „во средствата за водење на евиденција“ се бришат.

Во ставот (3) зборот „запише“ се заменува со зборот „внесе“, зборовите: „во средствата 
за водење на евиденција“ се бришат, а зборот „запишува“ се заменува со зборот „внесува“.

Ставот (4) се менува и гласи:
„Здравствениот работник при вршење на здравствените прегледи, односно другите 

услуги што ги извршил, е должен да ги внесе наодот и резултатите од прегледот, односно 
другите услуги што ги извршил, во основната медицинска документација.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Здравствениот работник е должен да внесува податоци во индивидуалните или 

збирните евиденции од членовите 8 и 9 од овој закон.“

Член 10
Во членот 13 ставот (1) се менува и гласи:
„Здравствениот работник е должен да ги потврди наодот и резултатите од прегледот, 

односно другите услуги што ги дал, со својот потпис и печат или со својот електронски 
потпис.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Здравствениот работник е должен да ги потврди сите податоци кои ги внесува во 

индивидуалните или збирните евиденции, со својот потпис и печат или со својот 
електронски потпис.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборот „запишани“ се заменува со зборот „внесени“.
Ставот (3) станува став (4).

Член  11
Во членот 14 став (1) зборовите: „и  стандардните постапки за формирање и водење на 

збирките на податоци“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „и стандардните постапки за формирање и водење на збирките  

на  податоци“ се бришат.
Ставот (4) се брише.

Член 12
Во членот 16 по зборот „работници“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„односно соработници“.

Член 13
Во членот 17 ставот (1) се менува и гласи:
 „Министерството за здравство води Национален систем за електронски евиденции во 

здравство.“
Во ставот (2) зборовите: „ Централната  база  на  податоци“ се заменуваат со зборовите: 

„Националниот систем“,.
Ставот (3) се менува и гласи:
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„Преку Националниот систем се обезбедуваат податоци од евиденциите на 
здравствените  установи, државните  органи, јавни  установи  и  други  субјекти, кои на 
истото имаат право согласно со овој закон.“

Во ставовите (4) и (7) зборовите: „Централната база на податоци“ се заменуваат со 
зборовите: „Националниот систем“.

Ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:
„(5) Националниот систем опфаќа особено:
- податоци за здравствените установи,
- податоци од основната медицинска документација,
- податоци од индивидуалните и збирните евиденции,
- податоци за осигурените лица,
- податоци за здравствените работници и соработници,
- податоци од електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење 

на здравствените услуги,
- здравствените интервенции и услуги извршени во здравствените установи и
- податоци од извршени телефонски здравствени консултации со пациентите од страна 

на здравствени установи.
(6) Начинот на чување, администрирање и достапноста на податоците од Националниот 

систем ги утврдува министерот за здравство.“
Ставовите (8), (9), (10), (11),  (12) и (14) се бришат.
Во ставот (13) кој станува став (8) зборовите: „Централната база на податоци“ се 

заменуваат со зборовите: „Националниот систем“.

Член 14
Членот 19 се брише.

Член 15
Во членот 20 зборовите: „спроведување на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 

„водење на Националниот систем“. 
 Алинејата 2 се брише.

Член 16
Во членот 23 став (2) по зборовите: „поврзани со поединецот“ се става точка, а 

запирката и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 17
Во членот 24 став (4) зборовите: „хартиена и/или“ се бришат.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Во Институтот за јавно здравје на Република Македонија и во регионалните центри за 

јавно  здравје, обработените податоци со анализи и извештаи се чуваат трајно во 
електронска форма.“

Член 18
Членот 25 ставот (2) се менува и гласи:
 „Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје на Република Македонија и 

регионалните центри за јавно здравје, заради обработка на податоци од воспоставените 
скрининзи, можат за таа намена да бараат и поврзуваат податоци од одделни збирки со 
кои располагаат и други органи и установи.“
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Член 19
Во членот 26 се додаваат три нови става (1), (2) и (3), кои гласат:
„(1) Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

располагаат и управуваат со податоците од Националниот систем.
(2) Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје на 
Република Македонија се должни да разменуваат податоци со кои располагаат, како и да 
бараат податоци од други субјекти кои располагаат со податоци.

(3) Пристап до Националниот систем имаат само оние лица кои поседуваат сертификат 
издаден согласно со прописите за класифицирани информации.“

Ставот (1) станува став (4).
Во ставот (2) кој станува став (5) по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат 

зборовите: „и Министерството за здравство“.

Член 20
Членот  27 се брише.

Член 21
Членот  28 се брише.

Член 22
Во членот 29 ставот (4) се брише.

Член 23
Во членот 34 став (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- од Националниот систем,“. 
Ставовите (7), (8) и (9) се бришат.

Член 24
Во членот 35 став (1) зборовите: „Институтот за јавно здравје на Република Македонија 

и  регионалните  центри  за  јавно  здравје“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за здравство“. 

Во ставот (2) зборовите: „на Институтот за јавно здравје на Република Македонија и 
регионалните центри за јавно здравје, на  кој согласност дава“ се заменуваат со зборовите: 
„кој го утврдува“.

Член 25
Во членот 37 став (1) по зборот „медицина“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„информатички технологии“, а алинејата 2 се брише.
Ставот (3) се брише.

Член 26
Во членот 38 ставот (2) се брише.

Член 27
Во членот 40 ставот (2) се брише.

Член 28
Во членот 43 ставот (2) се брише.
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Член 29
Членот 44 се менува и гласи:
 „(1) Инспекциски надзор на внесувањето на податоци и водењето на медицинска 

документација и здравствените евиденции од страна на здравствените установи, врши 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Бирото за лекови согласно со закон. 

(2) Фондот за здравствено осигурување на Македонија врши контрола  на внесувањето 
на податоци и водењето на медицинска документација и здравствените евиденции од 
страна на здравствените установи што се води согласно со прописите за здравственото 
осигурување и овој закон.“

Член 30
Членот 45 ставот (1) се менува и гласи:
„При вршењето на инспекцискиот надзор односно контрола од членот 44 од овој закон 

надлежниот инспектор, односно контролор е должен да врши надзор, односно контрола на 
внесувањето на податоците и водењето на медицинската документација и здравствените 
евиденции од страна на здравствените установи.“

Член 31
Во членот 46 став (1) точката 2 се брише.
Во ставот (2) зборовите: “до министерот за здравство, кој донесува решение во рок од 

15 дена од денот на приемот на жалбата” се заменуваат со зборовите: „Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.  

Член 32
Членот 47 се брише.

Член 33
Во членот 48 став (1) точката 3 се брише.
Точката 4 која станува точка 3 се менува и гласи: 
“3) не ги внесуваат збирните евиденции на секои три месеци во Националниот систем 

(член 9 став (6));".
Точката 5 се брише.
Точката 6 станува точка 4.
Во ставот (3) по зборот “работник" се додаваат зборовите: “и/или соработници".

Член 34
Во членот 48-а став (1) точката 4 се менува и гласи:
“не ги води евиденциите континуирано и секоја примена не се внесува веднаш по 

настанувањето (член 8 став (2));“.
Точката 6 се брише.
Во точката 7 која станува точка 6 зборовите: “став (9)" се заменува со зборовите: “став 

(8)".
Точката 8 станува точка 7.
Точката 9 се брише.
Во точката 10 која станува точка 8 зборовите: “став (3)" се заменува со зборовите: “став 

(4)".
Точката 11 станува точка 9.
Во точката 12 која станува точка 10 зборовите: “и стандардните постапки за формирање 

и водење на збирките на податоци" се бришат.
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Во точката 13 која станува точка 11 зборовите: “Централната база на податоци" се 
заменуваат со зборовите: “Националниот систем".

Точките 14, 17 и 18 се бришат.
Точките 15, 16 и 19 стануваат точки 12, 13 и 14.
Во ставот (3) по зборот “работник" се додаваат зборовите: “и/или соработници".

Член 35
Во членот 48-б став (1) точките 5, 6 и 7 се бришат.
Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Во ставот (3) по зборот “работник" се додаваат зборовите: “и\или соработници".

Член 36
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за евиденциите во областа на здравството.

Член 37
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а членот 31 ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.


