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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1003.
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 21 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Собранието на Република Македонија се избира Талат Џафери, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1108/1
2 мај 2017 година
Скопје

Заменик претседавач на
Конститутивната седница на
Собранието на Република Македонија,
Горан Мисовски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1004.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНИЈАПАТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Јавно
претпријатие за државни патишта му престанува, користењето на движни ствари – моторни возила со следните
карактеристики:
1.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO-1.4
- Број на шасија – WVWZZZ6NZWY033094
- Број на мотор – AEX841457
- Регистарска ознака – SK-163-HE
- Година на производство - 1997
- работна зафатнина на моторот – 1391 м3
- сила на моторот – 44 KW
- боја на каросеријата -43 зелена металик

2.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO-1.9
- Број на шасија – WVWZZZ6NZWY113994
- Број на мотор – AEF209304
- Регистарска ознака – SK-675-HK
- Година на производство - 1997
- работна зафатнина на моторот - 1896 м3
- сила на моторот - 47 KW
- боја на каросеријата -74 црвена
3.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO-1.3
- Број на шасија – WVWZZZ6NZSY059072
- Број на мотор – ADX037122
- Регистарска ознака – SK-141-FN
- Година на производство - 1994
- работна зафатнина на моторот - 1296 м3
- сила на моторот - 40 KW
- боја на каросеријата – 01 бела
4.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO FOKS 1.9 D
- Број на шасија – WVWZZZ6NZWY193934
- Број на мотор – AEF220975
- Регистарска ознака – SK-186-HR
- Година на производство - 1998
- работна зафатнина на моторот - 1896 м3
- сила на моторот - 47 KW
- боја на каросеријата -98 сина
5.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO FOKS 1.6
- Број на шасија – WVWZZZ6NZXY395886
- Број на мотор – AEE739708
- Регистарска ознака – SK-560-JJ
- Година на производство - 2000
- работна зафатнина на моторот - 1598 м3
- сила на моторот - 55 KW
- боја на каросеријата -75 црвена
6.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO-1.3 LS
- Број на шасија – WVWZZZ6NSUA958863
- Број на мотор – ADH036240
- Регистарска ознака – SK-945-FN
- Година на производство - 1994
- работна зафатнина на моторот – 1296 м3
- сила на моторот - 55 KW
- боја на каросеријата -01 бела
7.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – GOLF CL 1.6
- Број на шасија – WVWZZZ1HZW232282
- Број на мотор – AEA072762
- Регистарска ознака – SK-240-FN
- Година на производство - 1994
- работна зафатнина на моторот - 1598 м3
- сила на моторот - 55 KW
- боја на каросеријата -01 бела
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8.Патничко моторно возило
- Марка – VOLKSWAGEN
- Тип – POLO KLASIK 1.9 SDI
- Број на шасија – WVWZZZ6KZWR519655
- Број на мотор – AEY054605
- Регистарска ознака – SK-8432-AB
- Година на производство - 1997
- работна зафатнина на моторот - 1898 м3
- сила на моторот - 47 KW
- боја на каросеријата -01 бела
9.Патничко моторно возило
- Марка – FIAT
- Тип – PUNTO 1.2 IE
- Број на шасија –ZFA18800000651660
- Број на мотор – 1893106
- Регистарска ознака – SK-897-NJ
- Година на производство - 2003
- работна зафатнина на моторот - 1242 м3
- сила на моторот - 44 KW
- боја на каросеријата –94 сина металик
10.Патничко моторно возило
- Марка – FIAT
- Тип – 192 STILO
- Број на шасија –ZFA19200000343501
- Број на мотор – 192A30003708307
- Регистарска ознака – SK-823-NI
- Година на производство - 2003
- работна зафатнина на моторот - 1910 м3
- сила на моторот - 59 KW
- боја на каросеријата – 33 зелена
11.Патничко моторно возило
- Марка – NISSAN
- Тип – SAFARI 4 WD
- Број на шасија – SK25456/87
- Број на мотор – 593696
- Регистарска ознака – SK-702-LR
- Година на производство - 1986
- работна зафатнина на моторот - 3956 м3
- сила на моторот - 97 KW
- боја на каросеријата –7F сива металик
12.Патничко моторно возило
- Марка – OPEL
- Тип – CORSA 1.2I
- Број на шасија – W0L0XCF6814127695
- Број на мотор – Z12XE19Q93984
- Регистарска ознака – SK-029-KJ
- Година на производство - 2001
- работна зафатнина на моторот - 1199 м3
- сила на моторот - 55 KW
- боја на каросеријата -01 бела
13.Патничко моторно возило
- Марка – LADA
- Тип – VAZ 2111-LADA 111
- Број на шасија –XTA21113040168632
- Број на мотор – 2112/1000088
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- Регистарска ознака – SK-993-OA
- Година на производство - 2004
- работна зафатнина на моторот - 1499 м3
- сила на моторот – 66.70 KW
- боја на каросеријата -7F сива металик
14.Патничко моторно возило
- Марка – HYUNDAI
- Тип – SM SANTA FE
- Број на шасија – KMHSC81VP5U020082
- Број на мотор – D4EA5632870
- Регистарска ознака – SK-486-SU
- Година на производство - 2005
- работна зафатнина на моторот - 1991 м3
- сила на моторот - 83 KW
- боја на каросеријата -7F сива металик
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие Македонијапат.
Член 3
Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, склучува договор со директорот на Јавното претпријатие Македонијапат, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1001/1
25 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1005.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
25.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица" Кичево за 2016 година,
бр.01-206/1 од 1.2.2017 година и бр. 01-197/1 од 31.1.2017
година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 8.2.2017 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1198/1
25 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1006.
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
25.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година, усвоена од Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Одлука бр. 0202-681 од 15.3.2017 година на седницата одржана на 15.3.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1486/1
25 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1007.
ОБЈАВА
Спогодбата за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на јавни документи за стекнато образовно звање за стручни, академски и научни звања, склучена во Белград на 21 февруари 2014 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија, објавена
во Додаток на „Сл.весник на Република Македонија“
број 145/2016, ратификувана и од српска страна, во согласност со член 6 од наведената Спогодба, стапила во
сила од 22 септември 2016 година.
24 април 2017 година
Скопје
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

Заменик министер,
Илија Исајловски, с.р.
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