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Врз основа на член 154 став (2) и (9) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 

СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

Службен весник на РМ, бр. 123 од 12.09.2011 година 

Важи од 13.09.2011 година 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на 
спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација. 

Член 2 

Поканата од членот 1 на овој правилник се изготвува на образец на А4 формат, во бела боја и ги содржи 
следните елементи: 
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и 

функција што ја врши во правното лице); 
- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата; 
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста; 
- место за потпис на овластениот даночен службеник кој ја врши едукацијата; 
- место за потпис на лицето кое се повикува на едукација; 
- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 

Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, преку овластените даночни 
службеници. 
Едукацијата се спроведува во просториите на Управата за јавни приходи. 
По исклучок од ставот 2 на овој член, едукацијата може да се врши во деловните простории на 
правните лица во кои при вршење на контролата е утврдена неправилност. 
Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати. 

Член 4 

Евиденцијата за спроведената едукација се води во електронска форма, која е дадена во Прилог 2 и е 
составен дел на овој правилник. 
Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и место на едукацијата; 
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- предмет на постапката за едукација; 
- име и презиме на лицето кое се едуцира; 
- име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја извршил едукацијата и 
- забелешка. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
 
 
Бр. 20-27351/3  
7 септември 2011 година  
Скопје 
 

Министер за финансии, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


