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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД  

„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Бекри Ајдини се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, поради 
истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - 
Скопје, се именува Дрита Фета. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-6254/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
3475. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,  

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 19 јули 

2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗА-

БОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА – „КОЗЛЕ“ – СКОПЈЕ 

 

1.  Бесим Ибраими се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Институт за белодробни заболувања кај децата – 

„Козле“ – Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња кај децата – „Козле“ – Скопје, се именува Муе-

дин Зибери. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-6255/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
3476. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,  

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 19 јули 

2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУ-

ВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕС-

ПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ  

ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО 

 

1. Алифер Шабани се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основа-

чот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехаби-

литација на хронични респираторни неспецифични и 

алергиски заболувања - Отешево, поради истек на 

мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и реха-

билитација на хронични респираторни неспецифични и 

алергиски заболувања - Отешево, се именува Музафер 

Мурати. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-6256/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3477. 

Врз основа на член 145 од Законот за странците 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/06, 

66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 

147/13, 148/15 и 217/15 ), министерот за внатрешни ра-

боти донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРАНЦИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за странците („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.27/08, 6/09, 134/09, 

80/10  и 111/10), во член 25  став 2 во алинејата 4 

зборовите: „закон“ се заменуваат со зборовите: „по-

себен пропис“. 

 

Член 2 

Во член 29 став 3 во алинејата 3 сврзникот „и“ се 

заменува со точка запирка.  

Во  алинејата 4 точката се заменува со сврзникот 

„и“ и се додава нова алинеја 5 која гласи: 

„- се поднесува барање за издавање на дозвола за 

привремен престој заради работа.“ 

 

Член 3 

Во член 30 став 2 во алинејата 4 сврзникот „и“ се 

заменува со точка запирка. 
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Во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот 

„и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи: 

„- правно лице со кое странецот треба да склучи до-

говор за вработување или од него овластен претстав-

ник.“ 

 

Член 4 

Во член 32 по ставот 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 

„По исклучок од ставот 2 на овој член, решение 

со кое се дозволува привремен престој заради работа 

може да се издаде и во Министерството за внатреш-

ни работи, во случај кога барањето за издавање на 

дозвола за привремен престој заради работа стране-

цот го поднел во Министерството за внатрешни ра-

боти.“ 

 

Член 5 

Во член 37 став 2 во алинејата 4 зборот „законот“ 

се заменува со зборовите: „посебен пропис“. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-44590/1 Министер 

20 јули 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

3478. 

Врз основа на член 18-а од Законот за рамномерен 

регионален развој („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), министе-

рот за локална самоуправа, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА РАЗВОЈНИТЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ОПШТИНИТЕ И ПЛАНСКИ-

ТЕ РЕГИОНИ, ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ  

РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње и формата и содржината на евиденцијата на развој-

ните потенцијали на општините и на планските реги-

они, од значење за регионалниот развој. 

Член 2 

Евиденцијата на развојните потенцијали на оп-

штините и планските региони се води преку листи за 

евиденција на развојните потенцијали на општините 

(во натамошниот текст: листите), подготвени од страна 

на планските региони. 

 

Член 3 

Листа за евиденција на развојните потенцијали се 

подготвува за секоја општина. Врз основа на листите 

се подготвуваат листи за евиденција на развојните по-

тенцијали на планските региони со истите елементи и 

индикатори. 

 

Член 4 

Листите ги содржат податоците од следните об-

ласти: природни ресурси, население, работна сила, еко-

номски развој, стопански капацитети, планска доку-

ментација и домување, социјален развој, техничка ин-

фраструктура, природно и културно наследство, жи-

вотна средина и други податоци специфични за општи-

ната или планскиот регион. 

Образецот на листите е даден во Прилог бр. 1, кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Листите се подготвуваат врз основа на официјални 

податоци издадени од органите на управата, општи-

ната, јавните служби, организации, установи, институ-

ции и други правни лица, како и врз основа на изготве-

ната планско-развојна и проектна документација во те-

ковната година. 

 

Член 6 

Евиденцијата на податоците за развојните по-

тенцијали на општините и на планските региони се 

води во електронска форма и се ажурира на годишно 

ниво. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 09-1344/1 Министер 

29 јули 2016 година  за локална самоуправа, 

Скопје д-р Ширет Елези, с.р. 


