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15. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 
5620 AK, број на шасија VF1B5320508681362 , година 
на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см3, не е во возна состојба. 

Почетна цена: 29.120,00 ден. 
16. Марка BMW, тип 316, број на шасија 

WBAAC710501593896, година на производство 1986, 
сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см3, не е 
во возна состојба.             

Почетна цена: 29.600,00 ден. 
17. Марка BMW тип 325, број на шасија 

WBACB11040FC60622,  година на производство 1992, 
сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е 
во возна состојба.            

Почетна цена: 57.200,00 ден. 
18. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI,  со регистар-

ска ознака ZH 85812, број на шасија 
1J4FJ78L1LL171593,  година на производство 1990, си-
ла на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см3, не е 
во возна состојба.             

Почетна цена:78.240,00 ден. 
19. Марка Renault, тип 19 1.4е,  број на шасија 

VF1B53A0511559777 година на производство 1994, си-
ла на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см3, не е во 
возна состојба.             

 Почетна цена: 32.400,00 ден. 
20. Марка RENO, тип 19,  со регистарска ознака 

VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година 
на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см3, не е во возна состојба. 

            Почетна цена: 40.800,00 ден. 
21. Марка OPEL, тип Korsa,  со регистарска ознака 

AB 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година 
на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна за-
фатнина 1686 см3, не е во возна состојба. 

            Почетна цена: 35.360,00 ден 
22. Марка AUDI, тип 80 Kuattro 2.8,  со регистарска 

ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија 
WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, 
сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см3, не е 
во возна состојба.             

Почетна цена: 60.720,00 ден. 
23. Марка FORD, тип Orion GHIJA 1.8d,  број на 

шасија VS6FXXWPAFNR40183, година на производ-
ство 1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753 
см2, не е во возна состојба.  

    Почетна цена: 26.320,00 ден. 
24. Марка OPEL, тип Vektra I.8i,  број на шасија 

WOL000087P1048023, година на производство 1993, 
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см3, не е 
во возна состојба.            Почетна цена: 30.560,00 ден. 

25. Марка AUDI, тип 80 1.9 TDI,  година на произ-
водство 1990, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 
1896 см3, не е во возна состојба.  

            Почетна цена:48.000,00 ден. 
26. Марка AUDI, тип 80 1.6 TD,  година на произ-

водство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина 
1588 см3, не е во возна состојба. 

            Почетна цена: 40.000,00 ден. 
 

Член 2 
Продажбата на секое возило од член 1 од оваа одлу-

ка да се изврши по пат на јавно надавање. 
Постапката за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на 
стари возила сопственост на Владата на Република Ма-
кедонија.                         

                              
Член 3 

Средствата добиени од продажбата на возилата од 
член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка  нa Буџе-
тот на Република Македонија. 

                                                         
Член 4 

Продажбата да се изврши на секое возило поеди-
нечно, согласно одредбите од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи. 

Член 5 
Договорите за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
директорот на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41 - 2644/1 Заменик на претседателот 

1 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1416. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦАТА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА 
ЗАЕДНИЧКА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА „ЦРНО-
МОРСКИ РОТАЦИСКИ СИЛИ 13“ ВО БАБАДОК,  

РОМАНИЈА 
 
1. За учество на заедничка обука со припадниците 

на вооружените сили на Молдавија, Романија, Бугари-
ја, Украина и Маринскиот корпус на САД за Европа за 
операции за поддршка на мирот во периодот 06.05-
17.05.2013  година во Бабадок, Романија, се испраќа 
единица од 106 припадници на Армијата на Република 
Македонија од составот на четата која ќе биде распоре-
дена во рамките на мисијата ИСАФ. 

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та во кои влегува сместувањето, транспортот и исхра-
ната на учесниците на обуката ги обезбедуваат Соеди-
нетите Американски Држави.  Финансиските трошоци 
за подготовка на контингентот за учество на вежбата се 
на товар на Министерството за одбрана на Република 
Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
заедничката обука, ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41 - 2738/1 Заменик на претседателот 

1 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1417. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012 и 
15/2013), Владата  на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА МРЕЖАТА НА ЈАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува мрежата на јавните ус-
танови за социјална заштита. 


