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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-4046/1                   Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2300. 

Врз основа на член 54 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.09.2008 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии – Царинска управа, му преста-
нува користењето на движните ствари: 

 
Ред. 
бр. Опис на стока Количина 

1. Дрвени палети со метални 
наставци 

1.000 парчиња 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-
ваат на трајно користење на Министерството за правда. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со министерот за правда, за правата и обврските 
за користење на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-4346/1                   Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2301. 

Врз основа на член 54 и 54-А од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И  ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник ЈП за Во-

достопанство - Лисиче му престанува користењето на 
движните ствари и тоа два чамци (глисери). 

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

на трајно користење на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Државен инспекто-
рат за земјоделство. 

 
Член 3 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и директорот на Јавното претпријатие 
за Водостопанство - Лисиче ќе склучат договор за 
уредувањето на правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трај-
но користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
         Бр. 19-4376/1              Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година        на Владата на Република  

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

__________ 
2302. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  

ЕРМЕНИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбовна активност 

“Cooperative Lancer - 08“ (во натамошниот текст: веж-
бовната активност), која ќе се одржи во Ереван, Репуб-
лика Ерменија, во периодот од 06.10.2008 година до 
21.10.2008 година, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија во состав од 21 (дваесет и еден) 
припадник на постојaниот состав на Армијата и тоа: 

- 3 (три) офицери,  
- 4 (четири) подофицери; и 
- 14 (четиринаесет) професионални војници. 
2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, во кои влегуваат организацијата, 
транспортот, сместувањето, исхраната на учесниците 
во вежбовната активност, како и трошоците за потро-
шени материјално - технички средства за нејзино изве-
дување ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-4388/1               Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година        на Владата на Република  

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


