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55.
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Jaвното 

претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево 
му престанува користењето на движна ствар-моторно 
возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило, марка LADA, модел 
NIVA, тип 4x4 TNG, број на шасија XTA212140B2-
029821, број на мотор 212149437839, регистарска озна-
ка KI-0115-AB, година на производство 2011 година, 
работна зафатнина на моторот  1690 cm³, сила на мото-
рот 61 kW/ks, боја на каросеријата - бела 01.

              
Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно  користење, без надомест на Министерство за 
здравство.

Член 3
Директорот на Jaвното претпријатие за водоснабду-

вање Студенчица Кичево, склучува договор со министе-
рот за здравство, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-10216/1 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
56.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12. 2013година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба-

та за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија и престанува  користењето на движни 
ствари-моторни возила со следните карактеристики:

1. Товарно моторно возило, марка  Zastava, Тип  
Yugo Florida 1.3 Poly, број на шасија VX1103A0000-
051245, број на мотор 13MB-064/0087137, регистарска 
ознака SK-625-MG, година на производство  2002 го-
дина, работна зафатнина на моторот 1301 см3, сила на 
моторот  50 kw/ks, боја на каросеријата- црвена 78 и бе-
ла 01.

2. Патничко моторно возило,  марка VW Golf, тип 
Variant 1.9 TD, број на шасија WVWZZZ1HZWW01-
1801, број на мотор AAZ727564, регистарска ознака 
SK- 124-GZ, година на производство 1997 година, ра-
ботна зафатнина на моторот  1896 см3, сила на моторот 
55 kw/ks, боја на каросеријата- бела 01.

3. Патничко моторно возило, марка Daihatsu, тип 
Charade, број на шасија JDAG100S000700237, број на 
мотор 1814154/93, регистарска ознака SK- 0051-AA, го-
дина на производство 1991 година, работна зафатнина 
на моторот   993 см3, сила на моторот  38 kw/ks, боја на 
каросеријата- металик плава 99.

4. Товарно моторно возило, марка FIAT FIORINO, 
тип 1.7 DS, број на шасија ZFA14600008536155, број на 
мотор 2000598, регистарска ознака SК- 302-HN, година 
на производство  1997 година, работна зафатнина на мо-
торот 1697 см3,  сила на моторот 42 kw/ks, боја на каро-
серијата- светло црвена 74.

5. Товарно моторно возило марка FIAT, Тип Fiorino 
1.7, број на шасија ZFA14600008471992, број на мотор 
1753709, регистарска ознака SK-787-HH, година на про-
изводство 1996 година, работна зафатнина на моторот 
1697 см3, сила на моторот 42 kw/ks, боја на каросери-
јата- бела 01.

              
Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно  користење, без надомест на Министерство за 
здравство.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува до-
говор со министерот за здравство, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 од 
оваа одлука.

Член 4
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-10216/2 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
57.

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Агенција-

та за електронски комуникации и престанува користе-
њето на движни ствари-моторни возила со следните ка-
рактеристики:

1. Патничко моторно возило, марка  lada Niva, Тип 
Incjection, број на шасија XTA21214021647111, број на 
мотор 21214A/7012210, регистарска ознака SK-741-LO, 
година на производство 2002 година, работна зафатни-
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на на моторот  1690 см3, сила на моторот  59 kw/ks, бо-
ја на каросеријата- 01бела. 

2. Патничко моторно возило, марка lada Niva, Тип 
Incjection, број на шасија XTA21214021640540, број на 
мотор 21214A/676280, регистарска ознака SK-741-LO, 
година на производство 2002 година, работна зафатни-
на на моторот1690 см3, сила на моторот 59,9 kw/ks, бо-
ја на каросеријата- бела 01.

              
Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно  користење, без надомест на Министерство за 
здравство.

Член 3
Директорот на Агенцијата за електронски комуника-

ции, склучува договор со министерот за здравство, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од членот 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-10216/3 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
58.

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИ-

НИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за финансии –Управата за јавни приходи му 
престанува користењето на движни ствари – возила и 
тоа:

-  возило марка SEAT IBIZA со регистарска ознака 
СК-3227-АЦ  и година на производство 2001 година, 
број на шасија VSSZZZ6KZ1R245814, број на мотор 
АКК232577;

-  возило марка SEAT IBIZA со регистарска ознака 
СК-3232-АЦ и година на производство 2000 година, 
број на шасија VSSZZZ6KZ1R059727, број на мотор 
AКК 214531.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за здравство. 

Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи склучува 

договор со министерот за здравство со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-10216/4 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

59.
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Jaвното 

претпријатие за државни патишта и престанува  корис-
тењето на движни ствари-моторни возила со следните 
карактеристики:

1. Патничко моторно возило, марка Daewoo, Тип 
Lanos Se A, број на шасија SUPTF69YDXW026269, 
број на мотор A15SMS009705R, регистарска ознака 
MK-36-CD-022-00, година на производство 1999 го-
дина, работна зафатнина на моторот 1498 см3, сила на 
моторот 63 kw/ks, боја на каросеријата- 3F/темно зе-
лена. 

2. Патничко моторно возило, марка Тоyota, Тип Rav 
4 linea luna A/C 2.0, број на шасија JTEHH20V20-
0024170, број на мотор 1AZ0094641, регистарска озна-
ка SK-009-KH, година на производство 2000 година, ра-
ботна зафатнина на моторот 1998 см3, сила на моторот 
110 kw/ks, боја на каросеријата- 8C мет.кафена.

3. Патничко моторно возило, Audi, Тип A6 2.8 
Quatro,  број на шасија WAUZZZ4BZYN055915, број 
на мотор APR 015014, регистарска ознака SK-002-JJ, го-
дина на производство 1999 година, работна зафатнина 
на моторот 2771 см3, сила на моторот 142 kw/ks, боја 
на каросеријата- 20 црна.

4. Патничко моторно возило, Оpel, Tип Corsa1. 
2I16V, идентификационен број на возилото WOL0XC-
F6814127562, број на мотор Z12XE, регистарска ознака 
SK-875-RI, година на производство 2001 година, работ-
на зафатнина на моторот 1199 см3, сила на моторот 
55kw/ks, боја на каросеријата- бела/01.

5. Патничко моторно возило, Peugeot, Tип 206 XR 
PRESENSE 1.4, број на шасија VF32AKFXE40729460, 
број на мотор 10FS8U3000739, регистарска ознака SK-
282-JM, година на производство 2000 година, работна 
зафатнина на моторот 1360 см3, сила на моторот 
55kw/ks, боја на каросеријата- 91-сина.

6. Патничко моторно возило, Оpel, Tип Corsa 1.2 
16V, број на шасија W0L0XCF68141217536, број на мо-
тор Z12XE19Q93939, регистарска ознака SK-028-KJ, го-
дина на производство 2001 година, работна зафатнина 
на моторот 1199 см3, сила на моторот 55kw/ks, боја на 
каросеријата- 01-бела.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно  користење, без надомест на Министерство за 
здравство.

Член 3
Директорот на Jaвното претпријатие за државни па-

тишта, склучува договор со министерот за здравство, 
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со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-10216/5 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
60.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, АД за 

поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, му 
престанува користењето на движна ствар – патничко 
моторно возило, марка LADA, модел NIVA, тип 21213 
1.7, број на шасија XTA212130W1356836, број на мо-
тор 5268758, регистарска ознака SK-778-IH, година на 
производство 1998 година, работна зафатнина на мото-
рот  1690 cm³, сила на моторот 58 kW/ks, боја на каросе-
ријата - бела 01.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
здравство. 

Член 3
Директорот на АД за поштенски сообраќај „Маке-

донска пошта“ – Скопје склучува договор со министе-
рот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-10216/6 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
61.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-
терство за финансии, му престанува користењето на 
следните движни ствари:

1.  Патничко моторно возило марка FORD, модел 
MONDEO, тип 1.8 EFI GLX, број на шасија WF0AX-
XGBBAWU24849, број на мотор WU24849, регистар-
ска ознака SK-036-KS, година на производство 1998 го-
дина, работна зафатнина на моторот  1753 cm³, сила на 
моторот 85 kW/ks, боја на каросеријата - бела 01.

2. Патничко моторно возило марка VOLKSWA-
GEN, модел POLO, GLX, број на шасија WVWZZZ6-
NZTW024786, број на мотор AEE049833, регистарска 
ознака SK-851-GK, година на производство 1995 го-
дина, работна зафатнина на моторот 1598 cm³, сила на 
моторот 55 kW/ks, боја на каросеријата - бела 01.              

3. Патничко моторно возило марка VOLKSWA-
GEN, модел VENTO, GL 1.8, број на шасија WVWZ-
ZZ1HZSW279180, број на мотор ADZ079478, регистар-
ска ознака SK-970-GR, година на производство 1995 го-
дина, работна зафатнина на моторот  1781 cm³, сила на 
моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата – 75 металик цр-
вена.

4. Патничко моторно возило марка FIAT, модел 
PUNTO, број на шасија ZFA17600000615432, број на 
мотор 176A90009502520, регистарска ознака SK-685-
SL, година на производство 1996 година, работна зафат-
нина на моторот 1581 cm³, сила на моторот 65 kW/ks, 
боја на каросеријата – 74 црвена.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за здравство. 

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-10216/7 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
62.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА 

СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се формира Комитет за системи за 

наводнување заради преструктуирање на водостопан-
ствата и водните заедници во Република Македонија.

Член 2
Со Комитетот за системи за наводнување ќе раково-

ди претседателот на Владата на Република Македонија.
Во случај на отсуство на претседателот на Владата 

на Република Македонија со Комитетот ќе раководи 
еден од неговите заменици.
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Членови на Комитетот  за системи за наводнување 
се:

- заменикот на претседателот на Владата и минис-
тер за финансии;

- заменикот на претседателот на Владата, задолжен 
за економски прашања и за координација со економски-
те ресори; 

- министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство;

- министерот за транспорт и врски;
- министерот за животна средина и просторно пла-

нирање;
- заменикот на министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство;
- заменикот на министерот за економија;
- државниот секретар на Министерството за земјо-

делство, шумарство и   водостопанство;
- државниот секретар на Министерството за живот-

на средина и  просторно планирање;
- директорот на Управата за водостопанство.
По потреба на состаноците на Комитетот може да 

бидат повикувани и други министри и други стручни 
лица по одделни прашања.

Член 3
Комитетот за системи за наводнување за своето ра-

ботење донесува Деловник за работа.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во  „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-9591/1 Заменик на претседателот
30 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
63.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010, 47/2011, 135/2011 и 79/2013), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари-декември 2013 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2012 година, е пови-
сок за 1,3 %.

                                              Заменик на директорот,
                                            м-р Анита Стамнова, с.р.

__________
64.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010, 47/2011 и 79/2013), Државниот завод за статис-
тика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република 
Македонија во второто полугодие од 2013 година (пе-
риод: јули-декември 2013 година), во однос на првото 
полугодие од 2013 година (период: јануари-јуни 2013 
година), е на ниво од претходниот период.

                                              Заменик на директорот,
                                            м-р Анита Стамнова, с.р.
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