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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3877.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 24 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ – ИНСУЛИН ЗА
ХУМАНА УПОТРЕБА ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува лекот исулин за хумана
употреба Novomix 30 Flex pen 3mlx5, во количина од
5513 скатули на Министерството за здравство без надомест за потребите на jавните здравствени установи, заради потребата од справување со Пандемијата прогласена од Светската здравствена организација од заразната
болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV2.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11226/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
3878.
Врз основа на член 163 ставовите (2) и (9) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
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 во основните училишта.

Член 2
На лицето или основното училиште кое се повикува
на едукација му се врачува покана за едукација на образец со формат А4, кој е даден во Прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Поканата за едукација се предава на лицето или основното училиште кое се повикува на едукација во моментот на вршењето на инспекцискиот надзор, кога со
записник се констатира неправилност во работењето.
Од страна на државниот просветен инспектор/овластениот просветен инспектор на општината се обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата
за едукација.
Во закажаниот термин и на закажаното место, од
страна на државниот просветен инспектор/овластениот
просветен инспектор на општината се обезбедуваат соодветни просторни услови за спроведување на едукацијата.
Времетраењето на едукацијата зависи од сложеноста на прекршокот за кој се врши едукацијата.
Едукацијата се врши од страна на државен просветен инспектор/овластен просветен инспектор на општината кој ја утврдил потребата од истата.
Доколку е потребно присуство на трето лице, од
страна на државниот просветен инспектор/овластениот
просветен инспектор на општината се обезбедува неговото присуство.
Член 4
Евиденцијата за спроведената едукација се води во
евидентна книга за спроведена едукација, во која се
внесуваат следните податоци: реден број, име и презиме на лицето на кое е извршена едукацијата, број и датум на поканата за едукација, предмет на постапката за
едукција, број и датум на поканата за едукација, место
и датум на едукација, број и датум на записникот од
спроведената едукацијата, име и презиме на просветениот инспектор кој ја спроведува едукацијата, забелешка.
Доколку едукацијата се однесува на основното училиште, со поканата за едукација претставникот на основното училиште треба да има и писмено овластување за присуство на едукација.
По извршената едукација, лицето кое се едуцира се
евидентира во евидентна книга за спроведена едукација.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација во основните училишта („Службен весник на Република Македонија"
бр. 147/10).
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 18-13189/1
23 ноември 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.
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3879.
Врз основа на член 53 став (2) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НA ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ОДБОРОТ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува Образецот нa извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование.

Член 2
Образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование е даден во Прилог
и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-13390/1

Министер за образование

26 ноември 2020 година

и наука,

Скопје

Мила Царовска, с.р.
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3880.
Врз основа на член 48 став (4) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НA ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува Образецот нa извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование.

Член 2
Образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-13389/1

Министер за образование

26 ноември 2020 година

и наука,

Скопје

Мила Царовска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.

3881.
Врз основа на член 91 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република

Член 4
Прекршочниот платен налог за овластеното лице од

Северна Македонија“ бр.32/20), министерот за тран-

одговорното лице во правното лице кое изработило ур-

спорт и врски донесе

банистички план, урбанистички проект или извршило
стручна ревизија на урбанистички план, односно за ов-

ПРАВИЛНИК

ластеното лице од одговорното лице во правното лице,

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

односно за градоначалникот, односно за лицето овлас-

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

тено од градоначалникот, односно за претседателот на
советот на општината, општината во градот Скопје, од-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

носно градот Скопје, односно за министерот надлежен
за вршење на работите од областа на уредувањето на
просторот, односно за лицето овластено од министерот
надлежен за вршење на работите од областа на уредува-

Член 2

њето на просторот, односно за службеното лице врабо-

Прекршочниот платен налог за правното лице кое

тено во администрацијата на општината, општината во

изработило урбанистички план, урбанистички проект

градот Скопје, градот Скопје, односно за службеното

или извршило стручна ревизија на урбанистички план,

лице вработено во администрацијата на органот на

односно за единицата на локалната самоуправа, однос-

државната управа надлежен за вршење на работите од

но за градот Скопје, односно за Агенцијата за катастар

областа на уредувањето на просторот, односно за прет-

на недвижности, односно за Агенцијата за просторно

седателот на соодветната комисија за урбанизам, е отпе-

планирање, односно за Државниот инспекторат за гра-

чатен на хартија со бела боја во А4 формат.

дежништво и урбанизам, односно за органот на држав-

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

ната управа, односно за агенцијата, односно за упра-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е

вата, односно за институцијата, односно за установата,

составен дел на овој правилник.

односно за правното лице со надлежности и јавни овластувања за вршење на работи во врска со изработката, донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови и во врска со јавните, комуналните и инфраструктурните дејности и системи, е отпечатен на
хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорното лице
во правното лице кое изработило урбанистички план,

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник
на Република Македонија“ бр.214/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.61/19).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

урбанистички проект или извршило стручна ревизија
на урбанистички план, односно за одговорното лице во

Бр. 01-7958/1

Министер

правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во

26 ноември 2020 година

за транспорт и врски,

Скопје

Благој Бочварски, с.р.

А4 формат.
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