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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.


