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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3542.
Указ бр. 37
4 декември 2017 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,
29/2014, 33/2015 и 193/2015)
СЕ ПОСТАВУВА
полковник МЕТОДИ Симеон ХАЏИ-ЈАНЕВ
ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ
НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФЧ:полковник,по формација бригаден генерал,
личен ВЕС: 31179
до сега: одбранбено аташе на Република Македонија во Вашингтон, Соединети Американски Држави.
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр. 08-1244/1
Претседател
4 декември 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
3543.
Указ бр. 38
4 декември 2017 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,
29/2014, 33/2015 и 193/2015)
СЕ УНАПРЕДУВА
ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
полковник МЕТОДИ Симеон ХАЏИ-ЈАНЕВ
ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден
генерал, личен ВЕС: 31179
Аѓутант на Врховниот командант на Вооружените
сили на Република Македонија, во Генералштабот на
Армијата на Република Македонија.
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр. 08-1245/1
4 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3544.
Врз основа на член 10 став (1) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
59/12, 163/13, 10/15 и 146/15) и член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/20, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И
ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО
АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА
АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ
НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ЦЕЛНИ
ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ
Член 1
Во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување
на граничните вредности, маргини на толеранција за
гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/05 и 4/13) во член 2 во ставот (1) по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
„7. Стабилна временска состојба e состојба на атмосферата која се создава при подолготрајно присуство на поле на висок воздушен притисок (антициклон)
над подрачје, особено во зимскиот дел од годината, која се карактеризира со многу слаби хоризонтални и верикални струења што предизвикува појава на температурна инверзија по котлините, состојба при која студениот воздух се задржува и мирува во приземниот слој
на атмосферата.“
Точките 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9, 10, 11 и 12.
Член 2
Во насловот на точката 3 пред членот 8 зборовите:
„рокови за постигнување на граничните вредности и
маргини на толеранција.“ се заменуваат со зборовите:
„прагови на алармирање и прагови за информирање,
рокови за постигнување на граничните вредности и
прагови на алармирање и маргини на толеранција.“
Член 3
Во членот 8 се додава нов став (2) кој гласи:
„Прагот за алармирање и прагот за информирање за
суспендирани честички со големина од 10 микрометри
(PM10) се дадени во Прилог 1, поглавје Ц точка 4 на
оваа уредба“.
Член 4
Во Прилогот 1 на оваа уредба, во поглавјето Ц, по
точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:
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„4. Праг за алармирање и праг за информирање за
суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8153/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3546.
Врз основа на член 15, став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“
бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16,
53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе

Праг за алармирање и праг за информирање се сметаат за надминати доколку:
- среднодневната концентрацијата на PM10 е над
прагот во текот на два последователни денови и е добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период и
- праговите се измерени на најмалку две мониторинг станици во градот Скопје, односно на 50 % од
бројот на поставените станици во населеното место,
доколку во населеното место е поставена повеќе од една мониторинг станица“.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8216/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3545.
Врз основа на член 16, точка 4 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15,
71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА
1. Република Македонија испраќа хуманитарна помош на Република Албанија, која се состои од:
- 1000 ќебиња,
- 1000 шаторски крила,
- 500 вреќи за спиење и
- 100 чифта гумени чизми.
2. Хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука
се обезбедува од страна на Дирекцијата за заштита и
спасување.
3. Транспортот на хуманитарната помош од точка 1
од оваа одлука ќе го организира Дирекцијата за заштита и спасување.

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Желевица“ с.Тработивиште, општина
Делчево поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ с.Киселица –
Делчево бр.24-4594/1 од 1.8.2016 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање Управа за животна средина - Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-3643/4 од 15.9.2017 година, со образложение дека предметниот локалитет се наоѓа во границите на крајбрежниот појас на река Желевица, како и од општина Делчево е добиено негативно мислење бр.12-856/2
од 26.7.2017 година, со образложение дека локалитетот се
наоѓа во нерегулиран водотек на река Желевица, преку кој
поминува пат за кој е изработена техничка документација
кон објекти од јавен интерес – гробишта и туристички локалитет „Свети води“, а исто така локалитетот граничи со
канал за наводнување на земјоделско земјиште.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7090/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3547.
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 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ
- ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ДРАЧЕВО
ФИЛИП ЧАКАРОВ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Центарот
за управување со кризи му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

