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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Врз основа на член 20 став 8 од Законот за државниот инспекторат за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија ” број 158/10), министерот за
локална самоуправа донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата.
Член 2
На лицето кое се повикува на едукација му се врачува покана дадена во Прилог бр.1,
кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја во А4 формат и ги
содржи следните елементи :
- наслов на поканата,
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на
живеење, звање и работно место) ,
- кратко означување на целта на поканата,
- време, датум и место на спроведување на едукацијата,
- предмет на едукацијата,
- име и презиме на инспекторот,
- место и датум на издавање на поканата и
- место за печат и потпис на инспекторот.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за локална
самоуправа, преку инспекторите.
Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за локална самоуправа.
По исклучок, едукацијата може да се врши во деловните простории каде што работат
лицата повикани на едукација.
Член 4
Едукацијата се врши еднаш во неделата, а по потреба и повеќе пати.
Член 5
За спроведената едукација се води евиденција од страна на Државниот инспекторат за
локална самоуправа, при што се наведуваат следните податоци: реден број, датум и место,
учесник на едукацијата, предмет на едукацијата, број и датум на записник по кој се врши
едукацијата, времетраење, име и презиме на лицето кое врши едукација, потпис на лицето
кое врши едукација, име и презиме на лицето кое се едуцира и потпис на лицето врз кое се
врши едукацијата.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
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Министер
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