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_______________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2584. 
Врз основа на член 14 - а став (2) и (9) од Законот за пасишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 
ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување 
на едукацијата како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правилник се изготвува на образец со формат А4 во три идентич-
ни примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи следните елементи: 

- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, а за од-
говорното лице во правното лице и функција која ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе едукацијата; 

- ратко означување на предметот на поканата и одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 

- број на записник; 

- напомена дека доколку лицето или субјектот не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и  

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продолжение на поканата за едукација и иста ги содржи следните 

елементи: 
- грб на Република Македонија и називот на органот кој ја доставил поканата за едукација; 
- до кого се доставува поканата (име, презиме и адреса); 
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- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датаум на приемот  и потпис на примачот; 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и раководните државни службеници во Државниот инспекторат 
за земјоделство.  

(2) Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство или на местото каде се 
наоѓа седиштето односно живеалиштето на контролираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум технички 
услови и има согласност од контролираниот субјект. 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неделата. 
(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти. 
(5) За спроведената едукација се составува записник кој содржи:  
- грб на Република Македонија и називот на органот кој ја доставил поканата за едукација; 
- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 

правно лице; 
- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела постапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служба во Државниот инспекторат за земјоделство или рако-

водниот државен службеник кој ја спровел едукацијата; 
- укажување на одредбата во која е утврден недостатокот за кој се спроведува едукацијата како и на мерки-

те кој следат доколку несе отстрани недостатокот во дадениот рок; 
- укажување дека доколку инспекторот при инспекцискиот надзор утврди повторен недостаток за кој пред-

ходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни законски мерки. 
 

Член 4 
(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 кој 

е составен дел на овој правилник. 
(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира, 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02-6847/1 

18 јули 2011 година                                                  Министер, 
    Скопје                                                     Љупчо Димовски, с.р. 
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2585. 
Врз основа на член 56 став (2) и (9) од Законот за 

органско земјоделско производство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 146/2009 и 53/11), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство.  

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект.  

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1)Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2)Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира, 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6848/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 



15 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 109 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 109 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 август 2011 
 



15 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 109 - Стр. 9 

2586. 
Врз основа на член 135-а став (2) и (9) од Законот за 

заштита на потрошувачите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој член се 
изготвува на образец со формат А4 во три идентични 
примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата. 

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира, 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6849/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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Стр. 12 - Бр. 109 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 август 2011 
 

2587. 
Врз основа на член 63 - а став (2) и (9) од Законот за 

производи за заштита на растенијата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 
53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја врши стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект.  

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата  се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6850/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2588. 
Врз основа на член 108 - а став (2) и (9) од Законот 

за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 07/08, 67/10, 47/11 и 53/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 на овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грбот на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и Потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја врши стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство.  

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата  се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или пове и.ќе субјект 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6851/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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Стр. 18 - Бр. 109 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 август 2011 
 

2589. 
Врз основа на член 63 - а став (2) и (9) од Законот за 

семенски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 
89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство.  

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6852/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2590. 
Врз основа на член 80 - а став (2) и (9) од Законот за 

сточартсвото („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/08, и 116/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од  овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грбот на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и  
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државнот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата. 

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- еден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6853/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 



Стр. 22 - Бр. 109 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 август 2011 
 



15 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 109 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 109 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 август 2011 
 

2591. 
Врз основа на член 65-а став (2) и (9) од Законот за 

тутун и тутунски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 
53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во  Државниот инспекто-
рат за земјоделство.  

(2) Едукацијата  се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6854/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2592. 
Врз основа на член 59-а став (2) и (9) од Законот за 

виното („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/2010 и 53/2011), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација oд член 1  од  овој пра-
вилник се изготвува на образец со формат А4 во три  
идентични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2)  Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата. 

(4)  Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- прој на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6855/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2593. 
Врз основа на член 45 - а став (2) и (9) од Законот за 

ѓубриња („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 110/07, 20/09 и 17/11), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1  од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- дата на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот 
(4) Образецот на поканата за едукација е даде.н во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6856/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2594. 
Врз основа на член 79-а став (2) и (9) од Законот за 

здравје на растенија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1  од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во 3 иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство.  

(2) Едукацијата се врши  во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6857/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2595. 
Врз основа на член 42-а став (2) и (9) од Законот за 

вршење земјоделска дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 11/02, 89/08, 116/10 и 53/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став ( 1 ) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и  

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја вршат стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата.  

(4) Едукацијата  се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма дадена во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датаум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и 
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6858/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2596. 
Врз основа на член 58 став (2) и (9) од Законот за 

земјоделско земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 на овој правил-
ник, се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја. 

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; 
- место и потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја врши стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбеднеи минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(4) Едукацијата се врши најмалку два пати во неде-
лата. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја доставил поканата за едукација; 

- називот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата; 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација се води 
во хартиена и електронска форма дадена на образецот 
даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6859/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2597. 
Врз основа на член 164 став (2) и (9) од Законот за 

квалитет на земјоделски производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

(1) Поканата за едукација од член 1 од овој правил-
ник се изготвува на образец со формат А4 во три иден-
тични примероци во бела боја.  

(2) Поканата од став (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата;  

- име и презиме на сторителот на прекршокот, 
ЕМБГ/број на лична карта, адреса и место на живеење, 
а за одговорното лице во правното лице и функција ко-
ја ја врши во тоа правно лице; 

- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе 
едукацијата; 

- кратко означување на предметот на поканата и 
одредбата во која е утврден недеостатокот;  

- име и презиме на инспекторот; 
- број на записник; 
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; и 

- место за печат и потпис. 
(3) Доставницата за врачената покана е во продол-

жение на поканата за едукација и иста ги содржи след-
ните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја доставил поканата за едукација; 

- до кого се доставува поканата (име, презиме и 
адреса); 

- ЕМБГ/Број на лична карта; 
- датум на приемот  и потпис на примачот; и 
- место и Потпис на доставувачот. 
(4) Образецот на поканата за едукација е даден во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Едукацијата ја врши стручната служба и рако-

водните државни службеници во Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 

(2) Едукацијата  се врши во просториите на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство или на местото каде 
се наоѓа седиштето односно живеалиштето на контро-
лираниот субјект доколку се обезбедени минимум тех-
нички услови и има согласност од контролираниот суб-
јект. 

(3) Едукацијата  се врши најмалку два пати во неде-
лата. 

(4) Едукацијата се врши за повеќе исти или исто-
родни неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) За спроведената едукација се составува запис-
ник кој содржи:  

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја доставил поканата за едукација; 

- назаивот на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на сторителот на прекршокот; 
- ЕМБГ/број на лична карата 
- место на живеење, а за одговорното лице во прав-

ното лице и функцијата што треба да ја врши во тоа 
правно лице; 

- назив и седиште на првното лице;  
- датумот, местото и времето кога се спровела по-

стапката; 
- име и презиме на вработениот во стручната служ-

ба во Државниот инспекторат за земјоделство или ра-
ководниот државен службеник кој ја спровел едукаци-
јата; 

- укажување на одредбата во која е утврден недо-
статокот за кој се спроведува едукацијата како и на 
мерките кој следат доколку несе отстрани недостато-
кот во дадениот рок; 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
цискиот надзор утврди повторен недостаток за кој 
предходно е спроведена едукација ќе бидат веднаш 
превземени соодветни законски мерки. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата за спроведената едукација која ќе 
се води во хартиена и електронска форма даден во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број;  
- физичко/правно лице кое се едуцира; 
- предмет на постапка за едукација; 
- број на записник; 
- датум на составување на записникот; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и време на спроведување на едукација; 
- име и презиме на едукаторот; и  
- забелешка. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-6860/1 

18 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2598. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), 
министерот за образование и наука, донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2011/2012 
ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ  УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

 Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во основните училишта согласно про-
грамските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2011/2012 година.    
     

Член 2 
Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2011 година, а завршува на 31 август 
2012 година.     

Наставната година започнува на 1 септември 2011 
година и завршува на 8 јуни 2012 година. 

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие. 

Првото полугодие започнува на 1 септември 2011 
година и завршува на 30 декември 2011 година.  

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2012 
година и завршува на 8 јуни 2012 година. 

  
Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 3 јануари завршува 
на 19 јануари 2012 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2012 година и 
завршува на 31 август 2012 година. 

 
Член 5 

Основните училишта во времето од 11 јуни до 15 
јуни 2012 година организираат дополнителна настава и 
одделенски испити, а од 13 август до 24 август 2012 го-
дина организираат подготвителна настава, консулта-
ции и други форми на помош за учениците кои треба 
да полагаат поправни испити и ги спроведуваат истите. 

                                          
Член 6 

Екстерното проверување на постигањата на успехот 
на учениците од четврто до осмо одделение се органи-
зира и спроведува на крајот на наставната година. 

                                               
Член 7 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 8 

Во текот на наставната година во основните учили-
шта се остваруваат 180 наставни денови. 

Член 9 
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.   
Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член 10 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката ак-
ција на младите во Република Македонија, денот на 
училиштето и традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-
ви кога се изведуваат посебни програми. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2010/2011 година во основните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/10). 

 
Член 12 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 
2011 година. 

 
Бр. 19-4720/1                       Министер за образование                  

10 август 2011 година                             и наука, 
    Скопје                                м-р Панче Кралев, с.р. 

____________ 
2599. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 
образование  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), ми-
нистерот за образование и наука, донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2011/2012 
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во јавните средни училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2011/2012 година.    
    

Член 2 
Учебната година во јавните средни училишта поч-

нува на 1 септември 2011 година, а завршува на 31 
август 2012 година.    

Наставната година започнува на 1 септември 2011 
година и завршува на 8 јуни 2012 година, освен во пос-
ледната година од гимназиското образование, стручно-
то образование со четиригодишно и тригодишно трае-
ње на образованието и уметничкото образование каде 
редовната настава завршува на 18 мај 2012 година.    
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Член 3 
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие. Првото полугодие започнува на 1 сеп-
тември 2011 година и завршува на 30 декември 2011 
година.  

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2012 
година и завршува на 8 јуни 2012 година. 

  
Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 3 јануари завршува 
на 19 јануари 2012 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2012 година и 
завршува на 31 август 2012 година. 

 
Член 5 

Јавните средни училишта, за учениците од заврш-
ните години на средното образование, во времето од 21 
мај до 1 јуни и од 18 јуни до 29 јуни 2012 година орга-
низираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат 
поправни испити, испит на годината, дополнителни ис-
пити, испити  за побрзо напредување, матурски и за-
вршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 11 jуни до 
15 јуни и од 10 август до 17 август 2012 година органи-
зираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат 
поправни испити, испит на годината, дополнителни ис-
пити и испити  за побрзо напредување. 

 
Член 6 

Екстерното проверување се врши на крајот од на-
ставната година, освен за учениците од завршната го-
дина на средното образование, за кои екстерното про-
верување се врши по завршувањето на првото полуго-
дие најдоцна до крајот на фебруари 2012 година.  

 
Член 7 

Екстерните испити од државната матура во гимна-
зиското, уметничкото и во четиригодишното стручно 
образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат 
во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 9 ју-
ни 2012 година со почеток во 10 часот 

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 12 јуни 2012 година со почеток во 10 часот 

За учениците кои во јунскиот испитен рок не поло-
жиле дел или сите испити од државната матура или од 
оправдани причини не полагале државна матура или 
дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се 
организира втор испитен рок во август во следните 
термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 14 
август 2012 година со почеток во 10 часот 

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 16 август 2012 година со почеток во 10 часот 

Интерните испити од изборниот дел на државната 
матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-
лишната матурска комисија на предлог на соодветните 
училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 14 до 29 ју-
ни 2012 година, и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 20 до 
25 август 2012 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача се 
реализира во периодот од: 

- од 26 март до 4 мај 2012 година и 
- од 17 август до 24 август 2012 година. 

 
Член 8 

Училишната матура во гимназиското образование, 
училишната матура во уметничкото образование и заврш-
ниот испит во четиригодишното стручно образование се 
спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август. 

Во јунскиот испитен рок:  
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 13 јуни 2012 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот испитен рок: 
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и лите-
ратура) на 17 август 2012 година со почеток во 9 часот. 

Испитот од изборниот дел на училишната матура 
во гимназиското и во уметничкото образование, испи-
тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-
дишното стручно образование и проектната задача се 
спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-
турска комисија на предлог на соодветните училишни 
предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 14 до 29 ју-
ни 2012 година, и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 20 до 
25 август 2012 година. 

 
Член 9 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-
вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, 
август и јануари. 

Во јунскиот рок:  
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 13 јуни 2012 година со почеток 
во 9 часот.   

Во августовскиот рок: 
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 17 август 2012 година со почеток 
во 9 часот.  

Во јануарскиот рок за време на зимскиот одмор на 
учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-
то стручно образование се спроведува во термини утвр-
дени од училишната матурска комисија на предлог на 
соодветните училишни предметни комисии. 

 
Член 10 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 11 

Во текот на наставната година во јавните средни 
училишта во завршната година на образованието се ос-
тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-
нати години на образование се остваруваат најмалку 
180 наставни денови. 



15 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 109 - Стр. 47 

Член 12 
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.   
Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член 13 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката ак-
ција на младите во Република Македонија, денот на 
училиштето и традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-
ви кога се изведуваат посебни програми. 

                                                    
Член 14 

Феријалната практика се остварува во зависност од 
специфичноста на образовниот профил и се изведува за 
време на летниот одмор на учениците. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2010/2011 година во јавните средни училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.113/10 
и 54/11). 

 
Член 16 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 
2011 година. 

 
Бр. 19-4721/1                       Министер за образование                  

10 август 2011 година                             и наука, 
    Скопје                                м-р Панче Кралев, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2600. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15.8.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 38,725 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 40,016 
   
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 39,225 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                     до 38,587 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                       до 32,225 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                       до 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                       до 78,50 
 
б) Дизел гориво                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 65,50 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 54,00 
 
г) Мазут                                          ден/кг 
- М-1 НС                                        до 39,548 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                       до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 0,030 
 
в) Масло за горење                              ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 0,040 
 
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 0,300 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                         до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 21,859 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 21,839 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 12,254 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 3,136 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                         до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00,01 часот на 16.8.2011 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
      Бр. 02-1098/1 
15 август 2011 година            Заменик на претседателот, 
          Скопје                           м-р Рухи Бакију, с.р. 
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