Број 150

10 август 2016, среда

www.slvesnik.com.mk

година LXXII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
3503.
3504.
3505.
3506.
3507.
3508.
3509.

Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени
деривати на Јавното претпријатие „Македонија пат“ - Скопје..............................................................
Решение за висината на трошоците за полагање на возачкиот испит...............................................
Правилник за формата, содржината и образецот на Привремена лиценца за инспектор............... .......................................... .....................................................................................................
Список на ветеринарно - медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во
промет .................................................. .....................................................................................................
Одлука за именување членови на Привремената комисија за следење на медиумското претставување.........................................................................................................................................................
Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор
од областа на стопанството.......................................................................................................................
Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули
2016 година................................................................................ .....................................................
Огласен дел................................................................................................................................................

2
2
2
4
14
15
16
1-80

Стр. 2 - Бр. 150

10 август 2016

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3503.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008,
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.8.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:
- Еуродизел БС гориво .................... 400.000 литри;
- Екстра лесно гориво .................... 300.000 литри и
- Еуросупер БС-95 ...........................
40.000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ –
Скопје за извршување на основните работи од тековно,
инвестиционо и зимско одржување на патишта.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ –
Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5794/1
8 август 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3504.
Врз основа на член 298 став (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), а по предлог на испитните центри министерот
за внатрешни работи донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ
1. Со ова решение се утврдуваат трошоците за полагање на возачкиот испит и тоа за:
a) КАТЕГОРИЈА А и А1
- полагање на возачки испит од кандидат кој не поседува
возачка дозвола од повисока категорија..............3879 денари;

- повторно полагање на поединечни, посебни делови на возачки испит од кандидат кој не поседува возачка дозвола од повисока категорија .............1494 денари;
- полагање на возачки испит од кандидат кој поседува важечка возачка дозвола од повисока категорија ...............................................................2394 денари и
- повторно полагање на поединечни, посебни делови на возачки испит oд кандидат кој поседува важечка
возачка дозвола од повисока категорија ....1494 денари.
б) КАТЕГОРИЈА Б и Б+Е
- полагање на возачки испит .................5319 денари;
- повторно полагање на теоретски дел од возачки
испит ..............................................................1899 денари;
- повторно полагање на прв практичен дел од возачки испит .......................................................1827 денари и
- повторно полагање на втор практичен дел од возачки испит ....................................................1827 денари.
в) КАТЕГОРИЈА Ц, Ц+Е, Ц 1 и Ц1+Е
- полагање на возачки испит .................5094 денари;
- повторно полагање на теоретски дел од возачки
испит ..............................................................2169 денари;
- повторно полагање на прв практичен дел од возачки испит .......................................................2079 денари и
- повторно полагање на втор практичен дел од возачки испит ....................................................2079 денари.
г) КАТЕГОРИЈА Д, Д+Е, Д1 и Д1+Е
- полагање на возачки испит .................5094 денари;
- повторно полагање на теоретски дел од возачки
испит ..............................................................2169 денари;
- повторно полагање на прв практичен дел од возачки испит .......................................................2079 денари и
- повторно полагање на втор практичен дел од возачки испит ....................................................2079 денари.
д) КАТЕГОРИЈА М, Г и Ф
- полагање на возачки испит ...............1764 денари и
- повторно полагање на поединечни, посебни делови на возачки испит ......................................1764 денари.
2. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за висината на трошоците за полагање на возачкиот испит „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 19/11.
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1-43037/1
12 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3505.
Врз основа на член 19 став (16) од Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14,
33/15, 193/15 и 53/16) министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и образецот на привремена лиценца за инспектор
(во натамошниот текст: привремената лиценца).
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Член 2
Образецот на привремената лиценца се печати на хартија со А4 формат, во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Образецот на привремената лиценца во горниот лев агол го содржи грбот на Република Македонија, во
продолжение стои текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под тоа стои текстот „ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ“,
на десната страна стои текстот „Сериски број:“, потоа е наведен законскиот основ за издавање на привремената лиценца и органот кој ја издава привремената лиценца, под него во средина стои текстот „ПРИВРЕМЕНА
ЛИЦЕНЦА“, под кој има место за видот на инспекторот, името, татковото име и презимето, називот на
инспекциската служба, називот на работното место и звањето на инспекторот. Во долниот лев агол има место
за датум на издавање и важност на привремената лиценца. Во долниот десен агол на образецот на привремената лиценца стои текстот „Претседател на Инспекциски совет“, а под него има место за името и презимето
на претседателот на Инспекцискиот совет и место за потпис на претседателот на Инспекцискиот совет.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08/1-2561/4
5 август 2016 година
Скопје

Министер
за информатичко општество
и администрација,
Марта Арсовска-Томовска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3506.
Врз основа на член 23 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
СПИСОК
НА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ
ВО ПРОМЕТ
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Член 2
Со денот на влегувањето во сила на овој список престанува да важи Списокот на ветеринарно - медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во промет („Службен весник на Република Македонија“
бр. 179/15).
Бр. 14-1278/4
3 август 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
3507.
Врз основа на член 196-г, член 196-д став (2) и став (4) и член 196-ж став (2) од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06; 136/08; 148/08; 155/08; 163/08; 44/11; 51/11; 142/12;
31/13; 34/13; 14/14; 30/14; 196/15; 35/16; 97/16; 99/16, 136/16 и 142/16), а во согласност со член 96 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14,
44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРИВРЕМЕНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА МЕДИУМСКО
ПРЕТСТАВУВАЊЕ
I. За членови на Привремената комисија за следење на медиумско претставување, (во понатамошниот
текст: Привремена комисија), се именуваат:
1. ДИМИШКОВА Слаѓана;
2. КОСТОВСКИ Љубомир;
3. ТРПЕНОВСКИ Горан, и
4. ЧИЛИМАНОВ Цветин.
II. Мандатот на членовите на Привремената комисија од точка I. од оваа Одлука, трае до завршувањето
на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе
се одржат во 2016 година.
III. Членовите на Привремената комисија имаат право на месечен надоместок за својата работа во висина
од три и пол просечни месечни плати во Република Македонија според последните податоци објавени од
Државниот завод за статистика.
Месечниот надоместок од ставот 1 на оваа точка од одлуката, се исплаќа започнувајќи 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се
одржат во 2016 година.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-3943/1
9 август 2016 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Директор,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

10 август 2016
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СПОГОДБИ
3508.
Врз основа на член 204 став 1 точка 1 и член 216 од Законот за работните односи (пречистен текст „Службен весник на Република Македонија“ бр. 167 од 28.9.2015 година) и член 64 од Општиот колективен договор за приватен сектор од областа на стопанството (пречистен текст „Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2014) и Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот
сектор од областа на стопанството („Службен весник на Република Македонија“ бр.119), Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија на ден 9.8.2016 година, склучија
СПОГОДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ
СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
Член 1
Во член 42, став 1, алинеја 9, зборот „3 дена“ се менува со „7 дена“.
Член 2
Во член 42 по став 1 се додава нов став 2, а досегашниот став 2 станува став 3.
Новиот став 2 во членот 42 гласи:
Во случај на прогласување на вонредна состојба или кризна состојба поради елементарни или друг вид на
непогоди прогласени со Одлука на Владата на Република Македонија или друг надлежен Орган или Институција, работодавачот може на работникот кој работи во правните субјекти односно живее во подрачјата погодени од временските или елементарни непогоди да одобри и поголем број на слободни денови за периодот
кој е опфатен согласно Одлуката за прогласување на вонредна или кризна состојба поради елементарни или
друг вид на непогоди, донесена од страна на Владата на Република Македонија или друг надлежен Орган или
Институција.
Член 3
Измените и дополнувањата согласно оваа Спогодба стапуваат на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 4
Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0101-285/1
9 август 2016 година
Скопје
Сојуз на синдикатите
на Македонија
Претседател,
д-р Живко Митревски, с.р.

Бр. 0101-39
9 август 2016 година
Скопје
Организација на работодавачите
на Македонија
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
3509.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ОБЈАВА
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2016 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 2016 година, во однос на
просечните цени на мало во 2015 година, изнесува - 0,4%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
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