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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3518.
Указ бр. 25
8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

БАТАЛЈОНОТ НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА ПРИ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за исклучителен придонес и поддршка во зачуву-
вањето на суверенитетот, независноста и територи-
јалниот интегритет на Република Македонија, како и 
за зацврстувањето на националната безбедност и си-
гурност на македонските граѓани, особено во справу-
вањето со бегалската криза како глобален безбедно-
сен предизвик. 

Бр. 08-1158/1  Претседател
8 август 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

3519.
Указ бр. 26
8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ИНЖЕНЕРИСКИОТ БАТАЛЈОН ПРИ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за исклучителен придонес и поддршка во зачуву-
вањето на суверенитетот, независноста и територи-
јалниот интегритет на Република Македонија, како и 
за зацврстувањето на националната безбедност и си-
гурност на македонските граѓани, особено во справу-
вањето со бегалската криза како глобален безбедно-
сен предизвик. 

Бр. 08-1159/1  Претседател
8 август 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3520.
Указ бр. 27
8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ОДДЕЛОТ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ И МИГРАЦИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес во 
зачувувањето на суверенитетот, независноста и терито-
ријалниот интегритет на Република Македонија, како и 
за зацврстувањето на националната безбедност и сигур-
носта на македонските граѓани. 

Бр. 08-1160/1  Претседател
8 август 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

3521.
Указ бр. 28
8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ЕДИНИЦАТА ЗА ОБУКА И ПОДДРШКА ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес во 
зачувувањето на суверенитетот, независноста и терито-
ријалниот интегритет на Република Македонија, како и 
за зацврстувањето на националната безбедност и сигур-
носта на македонските граѓани. 

Бр. 08-1161/1  Претседател
8 август 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3522.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09, 24/11 и 43/14) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 14.8.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА 

ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука се отстапуваат 30.000 кг. јачмен за 

сточна храна од стоковните резерви без надомест на 
Агенцијата за храна и ветеринарство заради надоместу-
вање на оштетена или уништена сточна храна во попла-
вените подрачја на општините: Гази Баба, Арачиново и 
Тетово.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 42-6467/1 Заменик на претседателот
14 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3523.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.8.2016 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-
тените деривати на Градот Скопје и тоа:

- Еуродизел БС                   30,000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Градот Скопје, за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје, за спроведување на актив-
ности за надминување на последиците од поплавите на 
подрачјето на Скопскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Градот Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6481/1 Заменик на претседателот
12 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3524.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА 
СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-
ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСО-
КООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 
БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО 

ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишу-
вање во прва година-прв циклус на студии на јавни-
те високообразовни установи на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот уни-
верзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип и Универзитетот за информатички науки и 
технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учеб-
ната 2016/2017 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 109/16 и 135/16), во точката 
1, во потточката 1.3 Универзитетот во Тетово, де-
лот од табелата
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се заменува со нов дел, кој гласи:

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-6482/1 Заменик на претседателот
13 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3525.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 14.8.2016 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на 

нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надо-
мест нафтените деривати на АД Водостопанство на 
Република Македонија, во државна сопственост и 
тоа:

- Еуродизел БС                   10,000 литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на АД Водостопанство на Република Македо-
нија, во државна сопственост, за спроведување на ак-
тивности за надминување на последиците од поплавите 
кои го зафатија Скопскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на АД Водостопан-
ство на Република Македонија, во државна сопстве-
ност.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 42-6483/1 Заменик на претседателот
14 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3526.

Врз основа на  член  55 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) а во 
врска со член  21 од Правилникот за квалитет на 
течните горива („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 
157/2007, 15/2008, 78/2008, 156/2008 и 81/2009),  ми-
нистерот за економија донесе 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЕКСТРА 

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО И МАЗУТ

Општи одредби

Член 1
(1) Со Годишниот план за следење на квалитетот на 

екстра лесно масло за домаќинство и мазут (во поната-
мошниот текст „Годишен план“) се пропишува начи-
нот на земањето на пробите, бројот и зачестеноста на 
земањето на пробите, локацијата од која се земаат  про-
бите, лабораториска анализа и образецот на кој ќе се  
изработува извештајот за извршените мерења на квали-
тативните својства на екстра лесно масло за дома-
ќинство и мазут.

(2) Обврска за спроведување на Годишниот план 
имаат производителите на нафтени деривати, трговци-
те на големо со горива и увозниците на нафтени дерива-
ти за сопствени потреби  (во понатамошниот текст „до-
бавувачи“).
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Начин на земање на проби за испитување 
на квалитетот

Член 2
(1) Земањето на проби се врши од страна на  акреди-

тирани правни лица кои се акредитирани согласно бара-
њата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 и поседува-
ат соодветна акредитација.

(2) Земањето на проби на течни горива од резервоа-
рите и цистерни за превоз на горива се врши согласно 
стандардите МКС EN ISO 3170 и MKС EN ISO 3171, а 
на продажните места за течни горива согласно стандар-
дот  MKС EN 14275.

(3) Пробите се земаат во три примероци од кои  
еден за лабораториска анализа на квалитетот, а остана-
тите два примерока (за дополнително испитување и ар-
битража) се чуваат 60 дена кај акредитираното правно 
лице во услови кои обезбедуваат интегритет на квалите-
тот на пробите на течните горива.

(4) За извршеното земање на проби се составува за-
писник што го потпишуваат  службеното лице на доба-
вувачот и претставникот на акредитираното правно ли-
це што го извршило земањето на пробата.

Број, зачестеност и локација од која се земаат 
пробите

Член 3
(1) Следењето на квалитетот на екстра лесно масло 

за домаќинство и мазут кои се пуштаат на домашниот 
пазар, добавувачите го вршат врз основа на Годишен 
план во зависност од  оствареното производство и/или 
нето увоз (разлика помеѓу увоз и извоз) во тековната го-
дина, за секое течно гориво пооделно.

(2) Земањето на пробите се врши во летен период 
кој трае од 1-ви мај до 30 септември и зимски период 
кој трае од 1-ви јануари до 30 април и од 1-ви октом-
ври до 31-ви декември.  

(3) Бројот на пробите треба рамномерно да биде рас-
пореден во текот на целата година.

(4) Со годишниот план од овој член се следи квали-
тативното својство сулфур кај екстра лесното масло за 
домаќинство и мазутот.

(5) Пробите можат да се земаат непосредно во про-
цесот на производство,  при увоз во постапката за цари-
нење, од резервоарските капацитети на добавувачите, 
цистерните за транспорт и при испорака до крајните ко-
рисници.

(6) Бројот на проби за испитување на екстра лесно 
масло за домаќинство во зависност од оствареното про-
изводство и/или нето увоз во тековната година е сле-
ден:

Испитување на пробите

Член 4
Пробите се испитуваат во акредитирана лабара-

торија согласно барањата во стандардот МКС EN 
17025.

Член 5
(1) Добавувачите на екстра лесно масло за дома-

ќинство и мазут до Министерство за економија и до 
Министерство за заштита на животна средина и прос-
торно планирање доставуваат извештаи за извршени ис-
питувања и за оствареното производство и/или  нето 
увоз.

(2) Месечните извештаи се доставуваат најдоцна 
до дваесети во тековниот месец за претходниот ме-
сец.

(3) Годишниот извештај се доставува најдоцна 
до 20 јануари во тековната година за претходната 
година.

(4) Извештаите  се доставуваат на образец даден во 
Прилог 1 од овој Годишен план.

(5) Составен дел на  извештајот се и копии од лабо-
раториските анализи извршени во акредитирана лабора-
торија.

Член 6
Овој Годишен план влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службениот весник на Ре-
публика Македонија“.

Бр. 12-1177/9
5 август 2016 година Министер за економија,

Скопје Дритон Кучи, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

3527.
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, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и на-
ука донесе

К А Л Е Н Д А Р
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГО-

ДИНА ВО ОСНОВНИТЕ  УЧИЛИШТА

Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во основните училишта согласно прог-
рамските целини во наставната година: полугодие, дру-
ги форми на воспитно образовна дејност и ученички од-
мор за учебната 2016/2017 година.

Член 2
Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2016 година,  а завршува на 31 август 
2017 година.

 Наставната година започнува на 1 септември 2016 
година и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие. 
Првото полугодие започнува на 1 септември 2016 

година и завршува на 30 декември 2016 година. 
Второто полугодие започнува на 18 јануари 2017 го-

дина и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 4
Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2016 го-

дина и завршува на 17 јануари 2017 година.
Летниот одмор започнува на 10 јуни 2017 година и 

завршува на 31 август 2017 година.

Член 5
Основните училишта во времето од 12 јуни до 18 ју-

ни 2017 година организираат дополнителна настава, 
поправни испити и одделенски испити, а од 14 август 
до 18 август 2017 година организираат подготвителна 
настава, консултации и други форми на помош за уче-
ниците кои треба да полагаат поправни испити и одде-
ленски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6
Екстерното проверување на постигањата на успехот 

на учениците од шесто до деветто одделение се органи-
зира и спроведува од 5 до 9 јуни 2017 година.

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-
стерно проверени по еден или два наставни предмети, 
екстерното проверување се организира на 18 и 21 ав-
густ 2017 година.

Проверувањето на објективноста на наставникот 
при оценувањето на постигањата на успехот на учени-
ците по наставните предмети со кои учениците се стек-
нуваат со вештини, односно по наставните предмети за 
кои не може да се врши екстерното проверување на по-
стигањата на успехот на учениците се спроведува во ме-
сец јуни 2017 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 учи-

лишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 9
На денот на училиштето се организираат културни, 

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

те на заедниците кои следат настава на јазик различен 
од македонскиот јазик се одбележува со организирање 
на културни и други манифестации.

Член 10
Работните деновите кога се изведуваат ученич-

ките екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколош-
ката акција на младите во Република Македонија, 



 Стр. 8 - Бр. 154                                                                             15 август 2016

денот на училиштето и традиционалниот ден на 
просветата за припадниците на заедниците кои сле-
дат настава на јазик различен од македонскиот ја-
зик, се наставни денови кога се изведуваат посебни 
програми.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2015/2016 година во основните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
148/15) .

Член 12
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2016 година.

Бр.20-11057/1 Министер за образование
10 август 2016 година и наука,

Скопје Пиштар Лутфиу, с.р.

__________
3528.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и на-
ука донесе

К А Л Е Н Д А Р
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГО-

ДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта соглас-
но програмските целини во наставната година: по-
лугодие, други форми на воспитно образовна деј-
ност и ученички одмор за учебната 2016/2017 го-
дина.

Член 2
Учебната година во јавните средни училишта започ-

нува на 1 септември 2016 година,  а завршува на 31 ав-
густ 2017 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2016 
година и завршува на  9 јуни 2017 година, освен за уче-
ниците од завршната година од гимназиско образова-
ние, стручно образование со четиригодишно и триго-
дишно траење на образованието, уметничко образова-
ние и средно стручно образование за ученици со посеб-
ни образовни потреби за кои редовната настава завршу-
ва на 19 мај 2017 година.  

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие. 
Првото полугодие  започнува  на  1  септември 2016 

година и завршува на 30 декември 2016 година. 
Второто полугодие започнува на 18 јануари 2017 го-

дина и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 4
Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2016 го-

дина и завршува на 17 јануари 2017 година.
Летниот одмор започнува на 10 јуни 2017 година и 

завршува на 31 август 2017 година.

Член 5
За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 
матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јав-
ните средни училишта во времето од 20 мај до 25 мај 
2017 година организираат подготвителна настава, кон-
султации и други форми на помош за учениците кои 
треба да полагаат поправни испити, испит на годината, 
дополнителни испити, испити за побрзо напредување, 
матурски и завршни испити.

За учениците од завршните години на средното об-
разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 
матура или завршен испит во августовскиот испитен 
рок, јавните средни училишта во времето од 15 јуни до 
30 јуни 2017 година организираат подготвителна нас-
тава, консултации и други форми на помош за ученици-
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те кои треба да полагаат поправни испити, испит на го-
дината, дополнителни испити, испити за побрзо напре-
дување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 13 jуни 
до 20 јуни 2017 година и од 11 август до 18 август 
2017 година организираат подготвителна настава, 
консултации и други форми на помош за учениците 
кои треба да полагаат поправни испити, испит на го-
дината, дополнителни испити и испити  за побрзо 
напредување.

Член 6
Екстерното проверување на постигањата на успехот 

на учениците се врши во периодот од 5 јуни до 9 јуни 
2017 година, освен за учениците од завршните години 
на средното образование, за кои екстерното проверува-
ње на постигањата на успехот на учениците се врши по 
завршувањето на првото полугодие, но најдоцна до кра-
јот на февруари 2017 година. 

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-
стерно проверени по еден или два наставни предмети, 
екстерното проверување на постигањата на учениците 
се организира на 18 и 21 август 2017 година.

Проверувањето на објективноста на наставникот 
при оценувањето на постигањата на успехот на учени-
ците по наставните предмети со кои учениците се стек-
нуваат со вештини, односно по наставните предмети за 
кои не може да се врши екстерното проверување на по-
стигањата на успехот на учениците се спроведува во ме-
сец јуни 2017 година.

Член 7
Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското образование во јунскиот испитен рок се спрове-
дуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 27 
мај 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 10 јуни 2017 година со почеток 
во 10 часот;

- математика на 12 јуни 2017 година со почеток во 
10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 
на 14 јуни 2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 
испитен рок не положиле дел или сите испити од 
државната матура во гимназиското образование или од 
оправдани причини не полагале државна матура или 
дел од државната матура во гимназиското образование 
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 ав-
густ 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 15 август 2017 година со поче-
ток во 10 часот;

- математика на 16 август 2017 година со почеток 
во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозо-
фија на 17 август 2017 година со почеток во 10 ча-
сот.

Екстерните испити од државната матура во умет-
ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-
ведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 27 
мај 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на     10 јуни 2017 година со поче-
ток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 14 јуни 
2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 
испитен рок не положиле дел или сите испити од 
државната матура во уметничко образование или од оп-
равдани причини не полагале државна матура или дел 
од државната матура во уметничко образование во јун-
скиот 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 ав-
густ 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 15 август 2017 година со поче-
ток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 17 ав-
густ 2017 година со почеток во 10 часот.
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Екстерните испити од државната матура во четири-
годишното 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 27 
мај 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 10 јуни 2017 година со почеток 
во 10 часот;

- математика на 12 јуни 2017 година со почеток во 
10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 
на 14 јуни 2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 
испитен рок не положиле дел или сите испити од 
државната матура во четиригодишното стручно образо-
вание или од оправдани причини не полагале државна 
матура или дел од државната матура во четиригодишно-
то стручно образование во јунскиот испитен рок, се ор-
ганизира втор испитен рок во август во следните тер-
мини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 14 ав-
густ 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 15 август 2017 година со поче-
ток во 10 часот;

- математика на 16 август 2017 година со почеток 
во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 
на 17 август 2017 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 периодот од 15 јуни до 
30 јуни 2017 година и  

- во августовскиот испитен рок во периодот од 21 
август до 25 август 2017 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 
учениците од гимназиско и средно стручно образова-
ние се реализира во периодот од 15 март до 26 април 
2017 година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-
ниците од средното уметничко образование се реализи-
ра во периодот од 15 март до 17 мај 2017 година годи-
на и од 21 август до 25 август 2017 година.

Член 8
Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-
ршниот 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 2017 година со почеток во 9 часот.

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

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 18 август 2017 година со почеток во 9 ча-
сот.

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 15 јуни до 
30 јуни 2017 година и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 21 ав-
густ до 25 август 2017 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 
учениците од гимназиско и средно стручно образова-
ние се реализира во периодот од 15 март до 26 април 
2017 година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-
ниците од средното уметничко образование се реализи-
ра во периодот од 15 март до 17 мај 2017 година годи-
на и од 21 август до 25 август 2017 година.

Член 9
Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, ав-
густ и јануари.

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

литература, односно турски јазик и литература на 13 ју-
ни 2017 година со почеток во 9 часот.

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

литература, односно турски јазик и литература на 18 ав-
густ 2017 година со почеток во 9 часот.
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Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 
учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодиш-
ното стручно образование се спроведува во терми-
ни утврдени од училишната матурска комисија на 
предлог на соодветните училишни предметни коми-
сии.

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.

Член 12
На денот на училиштето се организираат културни, 

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

те на заедниците кои следат настава на јазик различен 
од македонскиот јазик се одбележува со организирање 
на културни и други манифестации.

Член 13
Работните деновите кога се изведуваат ученич-

ките екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколош-
ката акција на младите во Република Македонија,  
денот на училиштето и традиционалниот ден на 
просветата за припадниците на заедниците кои сле-
дат настава на јазик различен од македонскиот ја-
зик, се наставни денови 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 

престануваат да важи Календарот за организација на 
учебната 2015/2016 година во јавните средни училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
148/15, 77/16 и 78/16). 

Член 16
Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од                 
1 септември 2016 година.

Бр.20-11058/1 Министер за образование
10 август 2016 година и наука,

Скопје Пиштар Лутфиу, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3529.
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-
нот за вршење на платниот промет со странство, об-
јавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.141/16, e направена техничка грешка, пора-
ди што се дава 

И С П Р А В К А
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Во Упатството за начинот за вршење на платни-
от промет со странство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 141/16), во точката 49 став 1 
зборовите: „Одлуката за условите и начинот на 
одобрување кредити во девизи и кредити во денари 
со девизна клаузула меѓу резиденти“ треба да гла-
сат: „Одлуката за условите и начинот под кои рези-
дентите можат да склучуваат кредитни работи во де-
визи и да вршат плаќања врз основа на тие кредит-
ни работи“.

Бр. 23917/2
11 август 2016 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3530.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 
2016 година, во однос на месец јуни 2016 година, е по-
ниска за 0,3%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2016 година, 
во однос на месец јуни 2016 година, работодавачите од 
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Ре-
публика Македонија ја вршат на нивото на правото ут-
врдено за претходниот месец.

                                                             Министер,
  Диме Спасов, с.р.
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