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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

222. 
Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010, 53/2011 и 126/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата оддр-
жана на 3.01.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ 
ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, 
СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАП-
КАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИ-
НОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОД-
ДРШКА ВО  ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И  РУРАЛНИОТ  

РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат видот на активности, 

максималниот износ по активности, корисниците, суб-
јектите кои учествуваат во постапката, поблиските 
критериуми и начинот за доделување на техничката 
поддршка во земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 2 

Видот на активности, максималниот износ на под-
дршка по активности и корисниците и субјектите кои 
учествуваат во постапката за доделување на  техничка-
та поддршка во земјоделството и руралниот развој се 
утврдуваат во зависност од намената на активности за 
техничка поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој од член 101 став (1) од Законот за земјоделство и 
рурален развој се уредени во членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 и 11. 

 
Член 3 

Техничката поддршка за организирање и спроведу-
вање на програми за обука кои не се поддржуваат пре-
ку мерките за рурален развој се доделува за подготву-
вање на програми за обука на земјоделски производи-
тели и/или трошоци за организирање и спроведување 
на обуките вклучително и патни и дневни трошоци на 
учесниците. 

Максималниот износ на поддршка не може да над-
мине 200.000 денари за спроведена обука во Република 
Македонија односно 350.000 денари за спроведена обу-
ка надвор од Република Македонија. 

Корисници на обуката се носители на земјоделски 
стопанства запишани во Еинствениот регистар на зем-
јоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (во понатамошен текст: Министерството). 

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од 
член 12 на оваа уредба се здруженија на земјоделски 
производители регистрирани согласно Законот за здру-
женија и фондации, јавни научни установи и самостој-
ни научни работници согласно Законот за научно 
истражувачка дејност, образовна институција или уста-
нова која ги исполнува условите согласно Законот за 
високото образование, Законот за средното образова-
ние, Законот за стручното образование и обука и Зако-
нот за образование на возрасните, задруги регистрира-
ни согласно Законот за задругите за вршење на земјо-
делска дејност и/или за трговија со земјоделски произ-
води. 

 
Член 4 

Техничката поддршка за организирање и спроведу-
вање на манифестации и саеми се доделува за трошоци 
за закуп на простор за изложување на земјоделски про-
изводи (примарни и преработени), трошоци за израбо-

тка на штандови и уредување и опремување на излож-
бениот дел и/или трошоци за награди и промотивен ма-
теријал за манифестацијата/саемот и за учесниците кои 
изложуваат земјоделски производи (примарни и прера-
ботени). 

Максималниот износ на поддршка  не може да над-
мине 3.600.000 денари за национално учество и изло-
жување на земјоделски производи (примарни и прера-
ботени) на манифестација/саем вон Република Македо-
нија или национална манифестација/саем.  

Максималниот износ на поддршка  не може да над-
мине 300.000 денари за следниве манифестациии во Ре-
публика Македонија како следи:  

- Денови на тутунот-Прилеп;  
- Денови на овчарството – Маврово-Ростуше; 
- Гроздобер – Кавадарци;  
- Фестивал за органска храна;  
- Најуспешни земјоделци во Република Македони-

ја;  
- Ден на празот - Василево;  
- Преспански јаболкобер - Ресен;  
- Државен натпревар на трактористите во Републи-

ка Македонија;  
- Денови на кочанскиот ориз - Кочани;  
- Денови на пченицата;  
- Денови на македонскиот мед - Скопје;  
- Денови на органско земјоделско производство - 

Скопје;  
- Св. Трифун - Неготино; 
Максималниот износ на поддршка  не може да над-

мине 60.000 денари за локални манифестации/саеми за 
избрани предлози согласно постапките за избор од 
член 12 . 

Корисници за кои е наменета манифестацијата/сае-
мот се учесници/изложувачи на манифестацијата/сае-
мот односно земјоделски стопанства запишани во 
Еинствениот регистар на земјоделски стопанства (во 
понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството и/или 
преработувачи на земјоделски производи регистрирани 
согласно Законот за безбедност на храна. 

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од 
член 12 на оваа уредба за манифестациии/саемски во 
Република Македонија се организаторите или ко-орга-
низаторите на манифестацијата/саемот односно здру-
женија на земјоделски производители и/или здружени-
ја на преработувачи на земјоделски производи реги-
стрирани согласно Законот за здруженија и фондации, 
стопанските комори основани согласно закон, задруги 
регистрирани согласно Законот за задруги за вршење 
на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски 
производи и/или единиците на локалната самоуправа. 

Манифестациите/саеми вон Република Македонија 
за национална презентација на земјоделско-прехрамбе-
ниот сектор или национална манифестација/саем ги 
спроведува Министерството со организаторот на мани-
фестациите/саемите. 

 
Член 5 

Техничката поддршка за учество на саемски мани-
фестации и саеми на земјоделски производители и пре-
работувачи се доделува за патни и дневни трошоци на 
учесниците за учество на саемски манифестации и сае-
ми како изложувачи и/или трошоци за транспорт на 
опремата и производите на учесниците за учество на 
саемски манифестации и саеми како изложувачи. 

Максималниот износ на поддршка  не може да над-
мине 50.000 денари по учесник - изложувач на саемска 
манифестација и саеми на земјоделски производители 
и преработувачи за самостојно учество односно 
150.000 денари по учесник - изложувач на саемска ма-
нифестација и саеми на земјоделски производители и 
преработувачи за групно учество. 
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Корисници се учесници/изложувачи на саемската 
манифестација односно земјоделски стопанства запи-
шани во ЕРЗС при Министерството и/или преработува-
чи на земјоделски производи регистрирани согласно 
Законот за безбедност на храна. 

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од 
член 12 на оваа уредба се земјоделски стопанства запи-
шани во ЕРЗС при Министерството, преработувачи на 
земјоделски производи регистрирани согласно Законот 
за безбедност на храна, здруженија на земјоделски про-
изводители и/или здруженија на преработувачи на зем-
јоделски производи регистрирани согласно Законот за 
здруженија и фондации, стопанските комори основани 
согласно закон, задруги регистрирани согласно Зако-
нот за задругите за вршење на земјоделска дејност 
и/или за трговија со земјоделски производи. 

 
Член 6 

Техничка поддршка за помош за маркетинг на зем-
јоделски производи и преработени земјоделски произ-
води се доделува за: 

- трошоци за амбалажа на преработени земјоделски 
производи (вино и преработки од зеленчук),  

- финансиска помош по единица производ за изве-
зен земјоделски производ во амбалажа (ориз),  

- трошоци за транспорт на земјоделски производ – 
винско грозје од место регистрирано за откуп на земјо-
делски производ – винско грозје место до преработу-
вачки капацитет за производство на вино, и 

-  трошоци воспоставување и работа на наменски и 
специјализирани продажни места за продажба на зем-
јоделски производи (вино) со потекло од Република 
Македонија. 

Максималниот износ на поддршка за техничката 
поддршка од став 1 алинеја 1 на овој член не може да 
надмине 20% од вкупната вредност на направени тро-
шоци за амбалажа на извезено флаширано вино која за-
должително се состои од стаклена флаша, тапа од плу-
та, ПВЦ капсула, предна и задна етикета, но не повеќе 
од 6 денари по извезена флаша вино со потекло од Ре-
публика Македонија, односно за амбалажа на извезен 
преработен зеленчук со потекло од Република Македо-
нија која задолжително се состои од стаклена тегла, ка-
пак за тегла, предна и задна етикета, но не повеќе од 2 
денари по килограм извезен  преработен зеленчук 
и/или 4 денари по килограм извезен  преработен зелен-
чук за количините кои се над извезените количини во 
споредба со претходната календарска година. 

Максималниот износ за техничката поддршка од 
став 1 алинеја 2 на овој член не може да надмине 2 де-
нари по килограм извезен ориз во пакување (освен во 
вреќи). 

Максималниот износ за техничката поддршка од 
став 1 алинеја 3 на овој член изнесува: до 0,45 ден/кгр 
винско грозје за одалеченост до 30 км; до 0,75 ден/кгр 
винско грозје за оддалеченост од 31км до 80км; до 1,25 
ден/кгр винско грозје за оддалеченост од 81км до 
110км; и до 1,50 ден/кгр винско грозје за оддалеченост 
над 111км. 

Максималниот износ за техничката поддршка од 
став 1 алинеја 4 на овој член изнесува 50% од вредно-
ста на трошоците за закуп на објекти, но не повеќе од 
30,000,00 денари месечно, трошоци за уредување вклу-
чително и изработка на техничка документација, опре-
ма вклучително и изработка на штандови, оперативни 
трошоци за ангажирање на стручни лица за продажба 
трошоци и просечна бруто плата во дејноста за  анга-
жирање на стручни лица за продажба за најмногу 4 
вработени лица; 

Корисници и субјекти на техничката поддршка од 
став 1 алинеја 1 на овој член кои учествуваат во по-
стапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои 

имаат регистриран преработувачки капацитет за произ-
водство на вино во Регистарот на производители на ви-
но согласно Законот за вино, правни лица кои се реги-
стрирани во Регистарот на оператори со храна и обје-
ктите од неживотинско потекло согласно Законот за 
безбедност на храна; 

Корисници и субјекти на техничката поддршка од 
став 1 алинеја 2 на овој член кои учествуваат во по-
стапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои 
се регистрирани за вршење на откуп на ориз согласно 
Законот за земјоделство и рурален развој; 

Корисници и субјекти на техничката поддршка од 
став 1 алинеја 3 на овој член кои учествуваат во по-
стапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои 
имаат регистриран преработувачки капацитет за произ-
водство на вино во Регистарот на производители на ви-
но согласно Законот за вино. 

Корисници и субјекти на техничката поддршка од 
став 1 алинеја 4 на овој член кои учествуваат во постапка-
та од член 12 на оваа уредба за доделување на поддршка-
та се правни лица регистрирани согласно Законот за тр-
говски друштва, Законот за угостителство и кои ќе ги ис-
полнат условите согласно Законот за трговија. 

 
Член 7 

Техничката поддршка за изработка и публикување 
на едукативни, информативни, научни, пропагандни и 
стручни материјали, публикации и списанија се доде-
лува за трошоци за изработка на едукативни, информа-
тивни, научни, пропагандни и стручни материјали, 
публикации и списанија, трошоци за подготовка за пе-
чатење и печатење на едукативни, информативни, на-
учни, пропагандни и стручни материјали, публикации 
и списанија и/или трошоци за промоција на едукатив-
ни, информативни, научни, пропагандни и стручни ма-
теријали, публикации и списанија. 

Максималниот износ на поддршка не може да над-
мине 100.000,00 денари по публикуван материјал, пуб-
ликација или списание и по корисник. 

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапка-
та од член 12 на оваа уредба се здруженија на земјодел-
ски производители регистрирани согласно Законот за 
здруженија и фондации, јавни научни установи и само-
стојни научни работници согласно Законот за научно 
истражувачка дејност, образовна институција или уста-
нова која ги исполнува условите согласно Законот за 
високото образование, Законот за средното образова-
ние, Законот за стручното образование и обука и Зако-
нот за образование на возрасните.  

Член 8 
Техничката поддршка за спроведување на истражу-

вања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и 
стратешки документи од областа на земјоделството и 
руралниот развој се доделува за трошоци за стручни 
услуги за спроведување на истражувања, изработка на 
анализи, предлог-проекти, студии и стратешки доку-
менти од областа на земјоделството и руралниот развој 
и услуги за прибирање на податоци (анкети, истражу-
вање на јавно мислење итн.) за изработка на анализи, 
предлог-проекти, студии и стратешки документи од об-
ласта на земјоделството и руралниот развој. 

Максималниот износ на поддршка изнесува 100% 
од вредноста на трошоците  кои ги спроведува Мини-
стерството согласно средствата обезбедени во годиш-
ните програми за финансиска поддршка во земјоделс-
твото и руралниот развој. 

Субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 
на оваа уредба се јавни научни установи согласно Зако-
нот за научно истражувачка дејност, образовна инсти-
туција или установа која ги исполнува условите соглас-
но Законот за високото образование и Законот за сред-
ното образование од областа на земјоделството. 
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Член 9 
Техничката поддршка за инвестициони вложувања 

за воспоставување на научно демонстративни примери 
се доделува за трошоци за основни средства (повеќего-
дишни насади, живи животни и пчели, објекти и опре-
ма) за воспоставување на демонстративни примери од 
областа на примарното земјоделското производство за 
примена на нови сорти/раси, за апликација на научно-
истражувачки достигнувања од областа на растително-
то и сточарското производство и/или за примена на 
технолошки процеси за користење на обновлива енер-
гија, заштеда на потрошувачката и производство на 
енергија при примарно земјоделско производство и 
трошоци за промоција на демонстративните примери 
(стручни услуги за следење на резултатите, публикува-
ње на постигнатите резултати, организирање на пре-
зентации и обуки на демонстративниот пример). 

Максималниот износ на поддршка не може да над-
мине 50% од вкупната вредност на трошоците, но не 
повеќе од 1,200,000 денари по демонстративен пример 
и по корисник. 

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапка-
та од член 12 на оваа уредба се јавни научни установи 
и самостојни научни работници согласно Законот за 
научно истражувачка дејност, образовна институција 
или установа која ги исполнува условите согласно За-
конот за високото образование, Законот за средното 
образование, Законот за стручното образование и обу-
ка и Законот за образование на возрасните. 

 
Член 10 

Техничката поддршка за воспоставување и спрове-
дување на проекти за иновации се доделува за трошоци 
за трошоци за инвестиции во основни средства и опре-
ма за спроведување на иновативни практики во при-
марното земјоделското производство и за апликација 
на научно-истражувачки достигнувања од областа на 
растителното и сточарското производство. 

Максималниот износ на поддршка не може да над-
мине 80% од вкупната вредност на трошоците, но не 
повеќе од 1,200,000 денари по корисник. 

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапка-
та од член 12 на оваа уредба се земјоделски стопанства 
запишани во ЕРЗС и преработувачи на земјоделски 
производи регистрирани согласно Законот за безбед-
ност на храна. 

 
Член 11 

Техничката поддршка за други трошоци и инвести-
циони вложувања за воспоставување и спроведување 
на мерките за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој се доделува за: 

- трошоци за ваоспоставување и одржување на ре-
гистри и бази на податоци кои се дел од интегрираниот 
систем на административна контрола;  

- трошоци за спроведување на теренски контроли;  
- трошоци за информирање на корисниците на мер-

ките за финансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој;  

- инвестициони вложувања за воспоставување на 
лабаратории за проверка на квалитетот на млекото во 
Штип и Тетово. 

Максимален износ за техничката поддршка од став 
1 алинеја 1 и 3 на овој член кој изнесува 100% од вред-
носта на трошоците  кои ги спроведува Министерство-
то согласно средствата обезбедени во годишните про-
грами за финансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој. 

Максимален износ за техничката поддршка од став 
1 алинеја 2 на овој член кој изнесува 100% од вредно-
ста на трошоците  кои ги спроведува Агенцијата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-

вој согласно средствата обезбедени во годишните про-
грами за финансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој. 

Максимален износ за техничката поддршка од став 
1 алинеја 4 на овој член е до 25,000,000 денари по лаба-
раторија. 

Субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 
на оваа уредба се јавни научни установи од областа на 
земјоделството согласно Законот за научно истражу-
вачка дејност и образовни институциии согласно Зако-
нот за високото образование. 

 
Член 12 

Поблиските критериуми и начинот за доделување 
на техничката поддршка во земјоделството и рурални-
от развој 

 
Средствата за поддршката од членовите 3, 5, 6, 7, 9, 

10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се реализира-
ат со јавен повик. 

Јавниот повик за реализација на средствата за под-
дршката од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 
на оваа уредба го објавува Министерството. 

Јавниот повик за поддршката од член 6 го објавува 
Агенцијата.  

Средствата за поддршката од член 8 и член 11 став 
1 алинеја 1, 2 и 3 на оваа уредба ќе се реализираат од 
Министерството по пат на јавна набавка. 

Средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба 
ќе се  реализираат со договор помеѓу Министерството 
и организаторот на манифестацијата/саемот. 

 
Член 13 

Поблиските критериуми и начинот за доделување 
на техничката поддршка во земјоделството и рурални-
от развој со јавен повик 

 
Субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 

оваа уредба за учество во постапката од член 12 став 1 
на оваа уредба доставуваат предлог за користење на 
помош за намените од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 
алинеја 4 на оваа уредба. 

Предлогот од став 1 на овој член особено содржи: 
1. Податоци за предлагачот 
2. Назив и резиме на предлогот 
3. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби, 

поставени цели, очекувани резултати) 
4. План на активности со временска рамка за реали-

зација на предлогот по активности и методологија за 
нивна реализација 

5. Финансиски план на трошоците, временска рамка 
за нивно настанување и извори на финансирање 

6. Влијание на предлогот во смисла на понатамош-
на одржливост на активноситите, целна група односно 
опис на директни и индиректни корисници на резулта-
тите од активноста, понатамошна примена на резулта-
тите и очекувани ефекти за корисниците. 

Кон предлогот од став 2 на овој член особено се 
приложуваат и следните документи: 

1. Тековна состојба од Централен регистер на Ре-
публика Македонија; 

2. Препораки или други докази за претходна импле-
ментација на сродни предлози; 

3. За апликантите правни лица: Потврда за евиден-
ција во ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјодел-
ско производство); Доказ од Централен регистер дека 
не е поведена стечајна и ликвидациона постапка; и до-
каз од Управа за јавни приходи за платени даноци и 
други јавни давачки. 

4. За здруженија и стопански комори: Годишна про-
грама за работа со вклучени активности од предлогот 
усвоена согласно статутарните акти. 
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Министерството со јавниот повик објавува детално 
упатство за изработка на предлогот од став 2 на овој 
член и листа на потребна придружна документација за  
субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 
оваа уредба за намените од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 
став 1 алинеја 4 на оваа уредба 

Субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 
оваа уредба за учество во постапката од член 12 став 3 
на оваа уредба доставуваат барање за користење на 
поддршката од член 6 до Агенцијата. 

Кон барањето од став 5 на овој член покрај тековна 
состојба на подносителот на барањето од Централен 
регистар на Република Македонија особено се прило-
жуваат и следните документи: 

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 1: 
1. Решение за упис во Регистарот на производители 

на вино и/или Регистарот на оператори со храна и обје-
ктите од неживотинско потекло; 

2. Финансиски документ за направени трошоци за 
амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од 
Република Македонија или за извезена преработка на 
зеленчук во стаклена амбалажа со потекло од Републи-
ка Македонија; 

3. Царински документ и/или извозна фактура за ре-
ализиран извоз на вино или преработен зеленчук со по-
текло од Република Македонија;  

- за поддршката од член 2 точка 4) потточка б): 
1. Решение за упис во Регистарот на откупувачи на 

земјоделски производи; 
2. Царински документ и/или извозна фактура за ре-

ализиран извоз на ориз во пакување со потекло од Ре-
публика Македонија издадени во тековната година;  

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 2: 
1. Решение за упис во Регистарот на производители 

на вино; 
2. Доказ за регистрирани откупни места за винско 

грозје издаден од Министерството на производители 
на вино и/или откупувачи на винско грозје; 

3. Финансиски документ за откупено винско грозје 
од регистрирано откупно место доколку откупот е из-
вршен од трети лица во име и за сметка на регистриран 
капацитет за производство на вино и/или испратница 
за откупено винско грозје од регистрирано откупно ме-
сто до регистриран капацитет за производство на вино 

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 3: 
1. Доказ за право за располагање со продажно ме-

сто; 
2. Техничка документација и спецификација за тро-

шоци за уредување и опремување на продажно место  
3. Доказ за заснован работен однос на лицата анга-

жирани на продажното место и за исплатени плати 
4. Доказ од Управа за јавни приходи за платени да-

ноци и други јавни давачки 
Агенцијата со јавниот повик објавува детално упат-

ство за барање за користење на поддршка став 5 на овој 
член и листа на потребна придружна документација за  
субјектите од член 6 на оваа уредба.  

Член 14 
Постапката за избор на корисници по јавен повик 
 
Постапката за избор на корисници по јавен повик од 

член 3 став 2 на оваа уредба ја спроведува комисија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство која составува записник за 
отворање на поднесени предлози за намените од члено-
вите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба, за-
писник за евалуирање на предлозите и записник за из-
брани корисници со висина на одобрената поддршка. 

Изборот на предлозите по намените од членовите 3, 
5, 7 и 10 на оваа уредба, ќе се изврши врз основа на 
евалуација на исполнување на следните критериуми со 
бодови: 

Критериум Бод 
Реални и применливи резултати со брзи 
ефекти насочени кон остварување на де-
финираните стратешки цели за развој на 
земјоделството 30 
Директно и индиректно влијание на пого-
лем број субјекти во областа на земјо-
делството 15 
Здружување на корисниците на поддр-
шка, јавно-приватно партнерство или 
други форми на партнерство со поголем 
број на корисници  15 
Оддржливост по реализација на поддр-
шката 35 

 Претходно искуство во реализација на 
активностите од значење за целната група 
на крајни корисници на поддршка 15 
Сопствено или учество од други извори на 
финансирање 10 

 
Изборот на предлозите за намените од член 11 став 

1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се изврши врз основа на 
евалуација на исполнување на следните критериуми со 
бодови: 

  
Критериум Бод 

Реални и применливи резултати со брзи 
ефекти насочени кон остварување на де-
финираните стратешки цели за развој на 
земјоделството 40 
Директно и индиректно влијание на пого-
лем број субјекти во областа на земјо-
делството 25 
Оддржливост по реализација на  
поддршката 35 

 
Како прифатливи се предлозите кои после изборот 

од страна на комисијата од став 1 на овој член ќе осво-
јат повеќе од 50 бода. 

Висината на одобрената поддршката ќе биде дефи-
нирана со договори потпишани од страна на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство со 
избраните корисници врз основа на записник за избра-
ни корисници на комисијата од став 1 на овој член. 

Постапката за избор на корисници од член 12 став 3 
на оваа уредба ја спроведува Агенцијата по извршена 
административна контрола на комплетност и соодвет-
ност на поднесеното барање.  

 
Член 15 

Исплатата на поддршката по корисници за намени-
те од членовите 3, 5 и 7 на оваа уредба може да се вр-
ши двократно и тоа: авансно 50% од одобрениот износ 
и 50% по завршување на активноста со достава на фи-
нансиски извештај. 

Исплатата на поддршката по корисници за намена-
та од членовите 9, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа 
уредба се врши авансно 70% од одобрениот износ и 
30% по завршување на манифестацијата и доставен фи-
нансиски извештај. 

Исплатата на поддршката по корисници за намени-
те од член 6 на оваа уредба се врши во износ од 100% 
од одобрената сума, но не повеќе од максималниот из-
нос. 

Исплатата на средствата за поддршката од член 4 
на оваа уредба кои се реализираат со договор помеѓу 
Министерството и организаторот на манифестација-
та/саемот се врши во износ од 100% од износот на тро-
шоците но не повеќе од максималниот износ и во сог-
ласност со одобрените средства во програмите за фи-
нансиска поддршка на земјоделството и руралниот раз-
вој. 
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Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 41-10015/1-12 Претседател на Владата 
3 јануари 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

223. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.01.2013 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Република Молдавија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 1/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

224. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.01.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност Серјожа Марков да се именува 

за Почесен конзул на Република Молдавија во Репуб-
лика Македонија, со седиште во Скопје. 

     
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 2/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

225. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.01.2013 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИНЦ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Австрија, со седиште во Линц. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 4/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

226. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.01.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МОЛ-
ДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО  

СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Се дава согласност Дарко Арсов да се именува за 

Почесен конзул на Република Молдавија во Република 
Македонија, со седиште во Струмица. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 20/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

227. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.01.2013 година до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Република Молдавија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Струмица. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 21/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
228. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.01.2013 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕСКИШЕХИР 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Турција, со седиште во Ескишехир. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 26/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
229. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.1.2013 година доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ  

ВО ЊУЈОРК 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

САД, со седиште во Њујорк. 

                                   Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 81/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

230. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија", бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.1.2013 година доне-
се  

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САЛЗБУРГ  

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Австрија, со седиште во Салзбург. 
                                         

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 151/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

231. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИНЦ 
 
1. Се именува Љубиша Трајчески за Почесен кон-

зул на Република Македонија во Република Австрија, 
со седиште во Линц. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 6/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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232. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ЕСКИШЕХИР  
1. Се именува Харун Караџан за Почесен конзул на 

Република Македонија во Република Турција, со седи-
ште во Ескишехир. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 24/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
233. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ  

ВО ЊУЈОРК  
1. Се именува Илирјан Руси за Почесен конзул на 

Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 82/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
234. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО САЛЗБУРГ  
1. Се именува Даниел Андреас Баухингер за Поче-

сен конзул на Република Македонија во Република Ав-
стрија, со седиште во Салзбург. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 150/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

235. 
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 
139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Горица Атанасова - Ѓоревска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, на нејзино ба-
рање. 

2. За  член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони се именува 
Линда Салиеска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10084/2 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
236. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

- ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Штип, поради истек на мандатот, се разрешу-
ваат: 

- Миле Манев 
- Герасим Трајчев 
- Славко Ѓоргиев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-261/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
237. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Радовиш, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 
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- Наце Димитриев 
- Мите Коцев 
- Силвана Василева. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш се име-
нуваат: 

- Лазар Газепов 
- Соња Сусинова. 
 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-282/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
238. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ - КРУШЕВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Крушево, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Сребре Матески 
- Слободан Ѓорчески 
- Перо Ѓеоргиески 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-280/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
239. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „КУМАНОВО“  

- КУМАНОВО 
 
1. Јадранка Стаменковска се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор – претставник на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово, на 
нејзино барање. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ – Кумано-
во се именува Душица Вучковиќ. 

 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-273/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

240. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА  

„ЛЕШОК“ 
 
1. Љубомир Атанасовски се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор – претставник на основа-
чот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболу-
вања и туберкулоза „Лешок“, поради истек на манда-
тот. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-272/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
241. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

- КОЧАНИ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Кочани, поради истек на мандатот, се разре-
шуваат: 

- Јордан Димитров 
- Јасминка Крстова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-264/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
242. 

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНOВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БО-
ЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИН-
ТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – 

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за трауматологија, ортопедски болести, ане-
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стезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен 
центар – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешу-
ваат: 

- Верче Мицеска 
- м-р Донка Несова. 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-266/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
243. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИ-
ОНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Луме Адемоглу се разрешува од  должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за трансфузиона медицина на Република Ма-
кедонија, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-268/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
244. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Зоран Михајлов се разрешува од  должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Психијатриска болница – Скопје, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје се 
именува м-р Борјан Таушанов. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-270/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
245. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА  

„ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС  
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница 
за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – 
Велес, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Трајче Панов 
- Елена Папазова 
- Игор Здравковски.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-271/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
246. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ -  

БИТОЛА  
1. Гоце Ристанчевски се разрешува од должноста  

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, на негово ба-
рање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-259/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
247. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

- КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Куманово, поради истек на мандатот, се раз-
решуваат: 

- Дејан Гроздановски 
- Олгица Вељковиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-260/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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248. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

- СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Скопје, поради истек на мандатот, се разре-
шуваат: 

- Гордана Тишовска 
- Ангелина Мандалова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-263/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

249. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА  

ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Дејан Михајловски се разрешува од  должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република 
Македонија, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-269/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

250. 
Врз основа на член 42 од Законот за установите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2005, 120/2005 и 51/2011) и член 12 од Статутот на 
Јавната установа од областа на здравството за потреби-
те на јавните здравствени установи универзитетски 
клиники, завод и ургентен центар – Скопје, Владата на 
Република Македонија, на седницата на одржана на 9 
јануари 2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВ-
НИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТ-
СКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР –  

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на Јавната установа од об-
ласта на здравството за потребите на јавните здравстве-
ни установи универзитетски клиники, завод и ургентен 
центар – Скопје, поради истек на мандатот се разрешу-
ваат: 

- Бобан Блажевски 
- Светлана Златанова 
- Елена Ѓорѓиевска 
- Насер Адеми. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на Јавната установа од областа на здрав-
ството за потребите на јавните здравствени установи 
универзитетски клиники, завод и ургентен центар – 
Скопје, се именуваат: 

- Имијан Амети 
- м-р Билјана Веселиновска 
- Ристо Ставревски 
- Методија Тошевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-284/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

251. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  „НАДА 

МИХАЈЛОВА“ - ПРОБИШТИП 
 
1. Магдалена Насевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Проби-
штип. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-283/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

252. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-НЕГОТИНО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Неготино се разрешуваат: 

- Димче Коцевски 
- Убавка Крстева 
- Николина Симјановска. 
2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Неготино се именува  
Коце Вучков. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-278/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

253. 
 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ-ПЕХЧЕВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Пехчево се разрешуваат: 

- Калинка Станоевска 
- Роза Пајантовскa 
- Борис Синдраковски, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-276/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

254. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ПРИМАРИУС  

Д-Р   ЃОРЃИ  ГАВРИЛСКИ“ – СВЕТИ  НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе, по-
ради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Наташа Атанасова 
- Ристо Панев 
- Марјан Саздов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-281/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

255. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-ВИНИЦА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Виница, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Марија Глигорова 
- Лазар Коцев 
- Гоце Василев. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-277/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

256. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ  НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ 
„ЗДРАВЈЕ“ - ВАЛАНДОВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Здравје“ - Валандово се разрешуваат: 

- Илија Ризов 
- Јасминка Сечкова 
- Тихомир Тенекеџиев. 
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-279/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

257. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 јануари 2013 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

– СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски железници – Скопје, поради истек на ман-
датот за кој е именувани се разрешуваат: 

- Ристо Ставрески 
- Методија Тошевски 

- Изаир Алити 
- Сениха Зениловиќ 
- Сашо Стефановски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура Македонски 
железници – Скопје се именуваат: 

- Елена Ефтимова 
- Маја Богдановска – Стојаноска 
- Дашмир Адеми 
- Сениха Зејниловиќ. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-257/1 Претседател на Владата 

9 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

258. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

ТЕТОВО 
 
1. Од должноста  членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – 
Тетово, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Драги Неделковски 
- Горан Синадиновски. 
2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово се именува 
Зоран Станковски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
      Број 23– 258/1                   Претседател на Владата  
 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

259. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КОЧАНИ 

 
1. Данута Ананиева се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Општа болница – Кочани, на нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
       Број 23– 275/1        Претседател на Владата  
 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 

    Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

260. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ОХРИД 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – 
Охрид се разрешуваат: 

- Владо Андоновски 
- Иванка Ѓорѓиеска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Број 23– 274/1                   Претседател на Владата  
 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 

    Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

261. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО 
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ –  

СКОПЈЕ 
 
1. Тихомир Момировски се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор – претставник на основа-
чот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки боле-
сти „Св. Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на 
мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

   
      Број 23– 265/1         Претседател на Владата  
 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 

     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

262. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА   
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас - Битола , поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: 

- Петар Павловски 
- Силвана Цветковска 
- Лиле Велевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23– 267/1          Претседател на Владата  

 9 јануари 2013 година        на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
263.  

 Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 јануари 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за државни патишта се именуваат: 
- Насер Муареми, 
- Даут Хајрулахи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-100/2 Претседател на Владата 

3 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
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 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
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