
Табела фиксних премија за Platts CIF цијене
Назив производа у цијеновној          Фиксне премије
методологији
Моторни бензин безоловни 5,0 US $ по тони
EURO SUPER 95
Моторни бензин безоловни 50,0 US $ по тони
EURO SUPER 98
Еуродизел - EN 590 7,5 US $ по тони
Лож уље екстра лако 4,5 US $ по тони

У ставу 2 ријечи: " 0,755 kg/lit за моторни бен-
зин 98", ријечи: "- код оловног бензина супер -98
92,6%: 7,4%" и ријечи" дизел горива D-2 и" бришу се.

У ставу 4 ријечи: "надлежно Министарство"
замјењују се ријечима: "органу државне управе над-
лежном за послове енергетике (у даљем тексту:
Министарство)".

У Табели послије става 4 колоне: "Оловни (mb)
-98" и "Дизел -0.2", са припадајућим подацима бришу
се.

Члан 4
У чл. 6 и 7 ријеч " привреде" брише се.

Члан 5
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном листу Црне Горе", а
примјењиваће се од 4. јануара 2011. године.

Број: 03-9495
Подгорица, 11. новембра 2010. године

Влада Црне Горе
Предсједник,

Мило Ђукановић, с.р.

831.
На основу члана 30 став 3 Закона о метрологији

(„Службени лист ЦГ", број 79/08), Влада Црне Горе,
на сједници од 11. новембра 2010. године, донијела је

У Р Е Д Б У
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА

ИЗ ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЈЕ

Члан 1
Овом уредбом утврђује се висина и начин пла -

ћа  ња накнада за покриће трошкова поступака овла -
шћи вања привредних друштава, односно других пра -
в них лица за обављање послова из области метро ло -
ги је (у даљем тексту: овлашћивање), поступака оцје -
не усаглашености, експертиза, калибрације, испи ти -
ва ња и сертификовања референтних материјала и
испи    тивања типа мјерила и испитивања претходно
упа   кованих производа и боца као мјерних посуда.

Накнаде из става 1 овог члана плаћају се у ви -
сини утврђеној овом уредбом и Тарифом накнада за
преглед мјерила и испитивање претходно упакованих
производа и боца као мјерних посуда (у даљем тексту
Тарифа), која је одштампана уз ову уредбу и чини
њен саставни дио.

Члан 2
Накнаде из члана 1 став 1 ове уредбе, за посту -

пке које спроводи Завод за метрологију (у даљем те -
ксту: Завод) плаћају се Заводу, а накнаде за посту пке
које спроводе овлашћена лица плаћају се тим овла -
шћеним лицима.

Члан 3
Накнада за покриће трошкова поступка овла -

шћивања за:
1) послове националне калибрационе лаборато -

ри је, износи 850,00 € (шифра посла: А101);
2) овјеравање одређених врста мјерила, износи

700,00 € (шифра посла: А102);
3) припрему мјерила за овјеравање, износи

450,00 € (шифра посла: А103 ).
Члан 4

Накнада за покриће трошкова:
1) овјеравања мјерила која нијесу наведена Та -

ри фом, износи 20,00 € по започетом радном часу
(шифра посла: А104);

2) пружања стручне помоћи и мишљења на за -
хтјев, у вези активности из области метрологије,
износи 30,00 € по започетом радном часу (шифра
посла: А105);

3) калибрације еталона, износи 35,00 € по запо -
че том радном часу (шифра посла: А106);

4) калибрације мјерила, износи 30,00 € по запо -
че том радном часу (шифра посла: А107);

5) испитивања и сертификовања узорака рефе -
ре нтних материјала, износи 20,00 € по започетом ра -
дном часу (шифра посла: А108);

6) испитивања и одобрења типа мјерила, износи
20,00 € по започетом радном часу (шифра посла:
А109);

7) ванредног прегледа законских мјерила у упо -
треби и издавања извјештаја о прегледу, износи 30,00
€ по започетом радном часу (шифра посла: А110).

Члан 5
Накнада за покриће трошкова прегледа мјерила

утврђена овом уредбом и Тарифом увећава се:
1) 100 % ако подносилац захтјева тражи да За -

вод изда резултате мјерења или податке о мјерилу ко -
је он назначи, а који нијесу обухваћени прописа ним
садржајем увјерења о овјеравању мјерила (шифра
посла: А111);

2) 100 % ако се преглед мјерила врши опремом
Завода, ван службених просторија Завода (шифра
посла: А112);

3) за 20,00 € по започетом часу чекања службе -
ни ка Завода, ако подносилац захтјева за овјеравање
мје рила није припремио мјерило за преглед, односно
није обезбиједио потребан број радника или опрему
за преглед, а службеник Завода изађе по позиву по -
дно сиоца захтјева на мјесто прегледа мјерила (шифра
посла: А113);

4) на износ од 5,00 €, ако је укупна накнада за
по криће трошкова прегледа мјерила мања од 5,00 €, а
пре глед мјерила се врши у службеним просторијама
Завода (шифра посла: А114);

5) на износ од 120,00 €, ако је укупна накнада за
покриће трошкова прегледа мјерила мања од 120,00
€, а преглед мјерила се врши ван службених просто -
рија и ван сједишта Завода (шифра посла: А115);

6) 100 % ако је истекао рок важења жига, одно -
сно увјерења о овјеравању мјерила или ако је жиг
укло њен без знања Завода или ако је жиг толико
оштећен да се подаци које жиг садржи не могу јасно
видјети (шифра посла: А116);

7) за 5,00 €, за увјерење о овјеравању мјерила,
као и за издавање дупликата увјерења и рјешења на
захтјев (шифра посла: А117).

Члан 6
Накнада за покриће трошкова:
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1) подешавања тегова, које употребљавају про и -
зво ђачи мјерила масе и овлашћена лица за припрему
мјерила масе за овјеравање, износи:

а) 2,00 € за сваки тег класе тачности М1 чија ма -
са није већа од 50 кг (шифра посла: А118); 

б ) 3,00 € за сваки тег класе тачности М1 чи ја је
маса већа од 50 кг (шифра посла: А119); 

ц) 2,00 € за сваки тег класе тачности Ф1 и Ф2
(шифра посла: А120);

2) позајмице контролних тегова класе тачности
М1, који се изнајмљују произвођачима мјерила масе,
вла сницима, односно корисницима мјерила и овла -
шће  ним лицима за припрему мјерила масе за овје ра -
вање, износи 0,05 € по килограму дневно (шифра
посла: А121).

Члан 7
Накнада за покриће трошкова за жигове у обли -

ку наљепнице које Завод поставља на мјерила при ли -
ком овјеравања мјерила, износи 1,00 € по комаду
(шифра посла: А122).

Накнада за покриће трошкова за жигове у обли -
ку наљепнице, које Завод испоручује овлашћеним
лицима за овјеравање одређених врста мјерила,
износи 1,00 € по комаду (шифра посла: А123).

Члан 8
Уколико се на захтјев странке поступак овла -

шћи вања, поступак оцјене усаглашености, експерти -
за, калибрације, испитивања и сертификовања рефе -
ре  нтних материјала, испитивања типа мјерила и
испи тивања претходно упакованих производа и боца
као мјерних посуда, врши ван сједишта Завода, у на -

кна ду се урачунавају и трошкови превоза, дневница и
смјештаја, у складу са прописом којим се уређују
накнаде и друга примања државних службеника и
намјештеника (шифра посла: А124).

Ако Завод, поступке из става 1 овог члана,
спроводи у институцијама страних држава, трошкове
њи  хових услуга подносилац захтјева плаћа тим
инсти  туцијама.

Члан 9
Ако се приликом прегледа мјерила утврди да

мјерило не испуњава прописане метролошке захтјеве,
плаћа се пуни износ накнаде за покриће трошкова
утврђених овом уредбом и Тарифом.

Члан 10
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да

важи Одлука о висини и начину плаћања накнада за
по криће трошкова одобрења типа мјерила, ета ло -
нирања и овјеравања мјерила и узорака референтних
материјала (,,Службени лист РЦГ" број 28/07).

Члан 11
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу Црне Горе".
Број: 03-9531
Подгорица, 11. новембра 2010. године

Влада Црне Горе
Предсједник,

Мило Ђукановић, с.р.
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832.
На основу члана 12 ст. 2 и 3 Уредбе о Влади

Црне Горе ("Службени лист ЦГ", број 80/08), Влада
Црне Горе, на сједници од 14. октобра 2010. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ОБРА  ЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНА-
ЦИЈУ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ

ПОМОЋ
1. У Одлуци о образовању Комисије за

координа цију Интструмента за претприступну помоћ
(„Слу жбе ни лист ЦГ", број 68/09), у тачки 1 ал. 5,
9,13,14 и 16 мијењају се и гласе:

„- Маја Мијушковић, Министарство саобраћаја,
по морства и телекомуникација (високи програмски
службеник - Senior Programming Officer / SPO), члан;

- Мубера Курпејовић, Министарство просвјете и
науке (високи програмски службеник - Senior
Programming Officer/SPO), члан;

- Лидија Машановић, Министарство правде (ви -
соки програмски службеник - Senior Programming
Officer/SPO), члан;

- Томо Миљић, Министарство културе (високи
програмски службеник - Senior Programming Officer /
SPO), члан;

- Дубравка Лалевић, Министарство вањских
послова (високи програмски службеник - Senior
Programming Officer / SPO), члан;".

Послије алинеје 18 додају се двије нове алинеје
које гласе:

„- Вања Гргуровић, Министарство за европске
интеграције, члан;

- Небојша Поповић, Министарство туризма
(високи програмски службеник - Senior Programming
Officer/SPO), члан."

2. Послије тачке 6 додаје се нова тачка која гласи:
"6а. Члановима IPA Комисије припада накнада у

складу са Одлуком о критеријумима за утврђивање в -
и    сине накнаде за рад чланова радних тијела и тимова
или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", број
13/10), с тим што се накнада исплаћује на терет бу џе -
т   ског корисника у којем је члан овог тима у радном
односу."

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Црне Горе".

Број: 03-8750
Подгорица, 14. октобра 2010. године

Влада Црне Горе
Предсједник,

Мило Ђукановић, с.р.


