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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

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. 
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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 Министер за образование
23 ноември 2020 година и наука,

Скопје Мила Царовска, с.р.
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