10 октомври 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1632.
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинска управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/04, 81/05 и 27/07), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА И ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ И НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за службена облека и ознаки на
чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници („Службен весник
на РМ“ бр. 95 / 07) членот 6, се менува и гласи:
"Основна боја на деловите на службената облека е
темно тиркизна, со исклучок на зимската и летната
кошула чија основна боја е бела и на чевлите, чија основна боја е црна.
Зимската службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина:85% рунска волна, 15% полиестер.
Летна службена облека за мажи и жени е со состав
на ткаенина:65% рунска волна, 35% полиестер.
Блуза-џемпер е изработен од суровина во состав
50% рунска волна, 50% синтетика-полиакрил, има зајакнување на врат и почетоци на делови на ракави со
џеп на левата предна страна.
Елек (без ракави) е изработен од суровина во состав 50% рунска волна, 50% синтетика-полиакрил.
Дополнителните делови од службената облека за
царинските службеници во Одделението за оперативни работи се со следниот состав:
- тактичка јакна е со состав на материјал: 100%
ПА со ПУ - нанос;
- панталоните се со состав на материјал:65% памук, 35% ПЕС рипстоп водоодбојно;
- комбинезонот е со состав на материјал:65% памук, 35% ПЕС рипстоп водоодбојно, отпорен на вода
и масло;
- поло маицата е со состав на материјал: 100% памук;
- поло капата е со состав на материјал:65% памук,
35% ПЕС, рипстоп. "
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-27558/2
4 октомври 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

Бр. 124 - Стр. 11

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
1633.
Врз основа на член 4-а став 2 и 3 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/2000, 16/2004, 62/2005,
113/2005 и 29/07), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ИЗВРШУВА ИНВАЛИДНОТО ЛИЦЕ НА СООДВЕТНО
РАБОТНО МЕСТО
Член 1
Во Правилникот за составот на Комисијата и начинот на донесување на наод и мислење за определување
на работи кои може да ги извршува инвалидното лице
на соодветно работно место („Службен весник на РМ“
бр. 15/06) во членот 2, во точките 1, 2 и 3 се бришат
зборовите по запирката.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-10135/2
8 октомври 2007 година
Министер,
Скопје
Љупчо Мешков, с.р.
___________
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата
на платите во Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02,
46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална
политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2007 година, во однос на месец август 2007 година, е повисока за 0,9%.
2. Правото на пораст на платите за месец септември
2007 година, во однос на месец август 2007 година, за
работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,45%.
Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

