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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1537. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 

завод за унапредување на домаќинството („Службен 
весник на СРМ“ бр. 29/73 и 39/77), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12 април 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ИНДИВИДУ-
АЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН – ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА  

ДОМАЌИНСТВОТО – СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работниците во про-
ширен состав на Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството – Скопје бр. 02-33/1 од 4.2.2011 го-
дина со која Марија Грамосли, дипл. инж. архитект е 
разрешена од функцијата индивидуален работоводен 
орган – директор на Републичкиот завод за унапреду-
вање на домаќинството – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 22-865/2                 Заменик на претседателот 

12 април 2011 година               на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1538. 

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/06, 
35/08 и 150/10), по претходно мислење на општата сед-
ница на  Врховниот суд на Република Македонија, ми-
нистерот за правда, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК 

 
Член 1 

Во Судскиот деловник („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.71/07 и 157/09), во член 203 ста-
вот 4 се менува и гласи: 
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тинско и растително потекло и пред-
мети за општа употреба........................ 107

1565. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец март 2011 
година..................................................... 108

 Огласен дел........................................... 1-100
 
 

„Правосилно решените кривични и прекршочни 
предмети се ставаат во архива откако претседателот на 
судот, претседателот на советот или судијата поединец 
ќе утврди: дека е издаден и примен налог за извршува-
ње на кривичната санкција односно глобата; дека по 
донесената одлука за трошоците на кривичната и пре-
кршочната постапка се внесени во контролникот и до-
ставено е барање за наплата на паричните казни, глоби-
те, паушалот и трошоците на кривичната и прекршоч-
ната постапка до судијата за извршување на санкции; 
дека се извршени сите известувања на надлежните ор-
гани, организации и заедници; дека се решени депози-
тите и предметите - корпора деликта; дека се здружени 
повратниците и доставниците; дека органите се изве-
стени за датумот на правосилноста на одлуката со која 
е завршена кривичната постапка против обвинетиот кој 
се наоѓал во притвор или бил отстранет од работа и де-
ка се завршени сите други потребни дејствија.“ 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Предметите за извршување на санкциите се ставаат во 

архива со денот на доставување до надлежниот орган.“. 
Ставот 5 станува став 6. 
 

Член 2 
Во член 216 во ставот 5 алинеите 3 и 4 се менуваат 

и гласат: 
„ - предметите за извршување на санкции по кои се 

води постапка за наплата на парична казна ќе се сметат за 
решени кога паричната казна ќе биде наплатена или кога 
кривичната парична казна ќе се замени со казна затвор, и 

- предметите за извршување на санкции со кои се 
врши наплата на глоба, трошоци на кривична и прекр-
шочна постапка ќе се сметаат за решени со денот на 
доставувањето до Управата за јавни приходи.“. 

 
Член 3 

Во членот 230 зборовите „Контролник за наплатени 
парични казни, за трошоци на кривичната постапка и 
конфискација на имот и имотна корист и одземање на 
предмети“ се заменуваат со зборовите „Контролник за 
парични казни, глоби, трошоци на кривичната и прекр-
шочната постапка и паушал“, а зборовите „ Дневник за 
приходи од паричните казни, трошоците на постапката 
и пленетата  имотна корист“ се заменуваат со зборови-
те „Дневник за приходи од наплатен паушал“. 

 
Член 4 

Во дел четврти во главата тринаесетта поглавјата 5 
и 6 и членовите 245 и 246 се менуваат и гласат: 
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„5. Евиденција и наплатување на парични казни, глоби, 
трошоци на кривичната и прекршочната  постапка 

 
Член 245 

Судот се грижи за извршување на судската одлука 
за наплата на паричната казна, глобата, трошоците на 
кривичната и прекршочната постапка, согласно  закон.  

Правосилните судски одлуки за изречените парич-
ни казни, глоби, трошоци на кривичната и прекршоч-
ната постапка и паушал, се заведуваат во контролникот 
за парични казни, глоби, трошоци на кривичната и пре-
кршочната постапка и паушал (Образец бр. 113). 

Доколку осудениот не ја плати казната во рокот 
определен во одлуката од став 1 на овој член, одговор-
ниот судски службеник ќе го извести судијата кој по-
стапува по предметот  дека доброволниот рок за напла-
та е изминат (Образец 150). 

Судијата кој постапувал по предметот, во рокот 
определен со закон доставува налог за присилна наплата 
до судијата за извршување на санкции (Образец 150-а). 

Претседателот на судот секој месец врши увид и 
контрола во контролникот од став 2 на овој член за 
наплатените парични казни, глоби, трошоците на кри-
вичната и прекршочната постапката и паушалот. 

Во контролникот се внесуваат и паричните казни 
изречени за нарушување на редот, нејавување на сведо-
ци и вештаци, одбивање да се сведочи или вештачи, ка-
ко и за трошоците на постапката сторени поради нивно 
неоправдано изостанување и одлагање на главниот 
претрес или расправа, чие плаќање судот му го нало-
жил на лицето што ги предизвикало. 

 
6. Евиденција на приходи од наплатени паушали 

 
Член 246 

Евиденцијата на износите од наплатените паушали 
се врши во соодветниот дневник за приходи од напла-
тен паушал (Образец бр. 149). 

По извршеното евидентирање во дневникот за при-
ходи од наплатен паушал, сметководството на судот го 
известува соодветниот оддел во судот. 

Сите уплати на паушалите се вршат во корист на 
посебните сметки на приходите на буџетот на судот кој 
ја донел одлуката. 

За секоја уплата на паушалот, судската писарница 
се известува со пополнување на Образецот “Известува-
ње за наплатен паушал.” (Образец бр. 151) од страна на 
сметководството на судот за секој предмет пооделно.“. 

 
Член 5 

Членовите 247,248,249,250,251 и 252 се бришат. 
 

Член 6 
По членот 254 се додаваат две нови глави тринае-

сетта-а и тринаесетта -б и два нови члена 254-а и 254-б 
кои гласат: 

 
„Глава тринаесетта-а 

 
ПОСТАПУВАЊЕ ПО ГРАЃАНСКИ  ПРЕДМЕТИ 
   

Член 254-а 
Во граѓанските предмети кога судот изрекол парич-

на казна од причини определени со закон, доколку каз-
нетото физичко или правно лице не ја плати казната 
доброволно на сметката и во рокот кои ги определил 
судот во правосилната и извршна одлука, како и не по-
стапил по задолжението да го извести судот дека ја 
платил паричната казна, таа присилно се наплатува. 

Судијата кој ја изрекол паричната казна со налог за 
присилна наплата ја доставува одлуката до Управата за 
јавни приходи заради присилна наплата. (Образец 
бр.164-в за граѓански парични казни). 

Одговорниот судски службеник составува евиден-
тен лист во електронска форма за сите доставени бара-
ња за присилна наплата од став 2 на овој член и по еле-
ктронски пат го доставува до Управата за јавни прихо-
ди (Образец “ОПП/БИ“). 

 
Глава тринаесетта-б 

 
ПОСТАПУВАЊЕ ПО УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Член 254-б 

Во постапката по управните спорови кога судот на 
јавна расправа ќе изрече парична казна заради одржу-
вање на редот на јавната расправа, доколку казнетото 
физичко или правно лице не ја плати доброволно на 
сметката и во рокот кои ги определил судот во право-
силната и извршна одлука, како и не постапил по за-
должението да го извести судот дека ја платил парич-
ната казна, таа присилно се наплатува. 

Судијата или претседателот на советот кој ја изре-
кол паричната казна од ставот 1 на овој член, со бара-
ње за присилна наплата ја доставува одлуката до Упра-
вата за јавни приходи заради присилна наплата (Обра-
зец 164-г за присилна наплата на парични казни во по-
стапката по управните спорови). 

Одоговорниот судски службеник составува евиден-
тен лист во електронска форма за сите доставени бара-
ња за присилна наплата од став 2 на овој член и по еле-
ктронски пат го доставува до Управата за јавни прихо-
ди (Образец „ОПП/БИ“).“ 

 
Член 7 

Во член 289 ставот 1 се менува и гласи: 
„Решението од член 288 став 2 од овој деловник се 

заведува во контролникот за парични казни, глоби, 
трошоци на кривичната и прекршочната постапка и па-
ушал (Образец бр. 113).“ 

 
Член 8 

По членот 290 се додава нов член 290-а кој гласи: 
 

„Член 290-а 
Судијата за извршување на санкциите испраќа ба-

рање за присилна наплата на кривичните парични каз-
ни, глоба и трошоци на постапката до Управата за јав-
ни приходи заедно со правосилната и извршна одлука 
(Образец бр.164-а и бр.164-б). 

Одговорниот судски служеник за извршување на 
санкции составува евидентен лист во електронска фор-
ма за сите доставени барања за присилна наплата од 
став 1 на овој член и по електронски пат го доставува 
до Управата за јавни приходи (Образец “ОПП/БИ“)“. 

 
Член 9 

Задолжителните обрасци бр. 113, 149, 150, 151 и 
152 се заменуваат со нови задолжителни обрасци бр. 
113, 149, 150, 151 и 152, кои се дадени во прилог и се 
составен дел на овој деловник. 

 
Член 10 

По образецот бр.150 се додава нов образец бр.150-
а, а по образецот бр. 164 се додаваат пет нови обрасци 
бр.164-а, 164-б, 164-в, 164-г и образец “ОПП/БИ“, кои 
се дадени во прилог и се составен дел на овој деловник. 

 
Член 11 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-524/14  

14 април 2011 година                  Министер за правда, 
  Скопје                                Михајло Маневски, с.р. 
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Стр. 16 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1539. 

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за придо-
неси од задолжително социјално осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 64/09, 
156/09 и 166/10), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И 
УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметка и уплата 

на придонесите од задолжително социјално осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/08 и 145/09) во членот 11 ставот (1) се менува и 
гласи: 

„Управата за јавни приходи доделува код за иденти-
фикација на секој обврзник за пресметка и уплата на при-
донеси и персонален данок врз основа на податоци од: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- поднесена пријава за регистрација на даночниот 

обврзник и датумот на уписот во трговскиот регистар и 
во регистарот на други правни лица од страна на Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, доколку 
деловниот субјект во пријавата за регистрација се из-
јаснил за добивање на код за идентификација или 

- барање за доделување на код за идентификација 
БКИ-ИН доставено до Управата за јавни приходи.“  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Централниот регистар на Република Македонија 

по електронски пат ги доставува до Управата за јавни 
приходи податоците од став (1) алинеја 1 на овој член.“   

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5). 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13-14567/1 

15 април 2011 година              Министер за финансии, 
     Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЕДВИНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
1540. 



Стр. 18 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
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Стр. 20 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 

Бр. 16-1364/1  
2 април 2011 година                             Министер, 

   Скопје                                           м-р Иво Ивановски, с.р. 
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Стр. 22 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 33 
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Стр. 36 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 



19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
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19 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 43 
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Стр. 46 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2011 
 

1541. 
Врз основа на член 82-љ, став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 
06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА  НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН НАДЗОР 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува содржината на годишниот извештај за спроведен надзор на примената на 

Законот за државните службеници и прописите донесени врз основа на овој закон, во органите од член 3 став 
(2) од истиот закон (во натамошниот текст: органот). 

 
Член 2 

Содржина на годишниот извештај за спроведен надзор 
(1) Годишниот извештај за спроведен надзор содржи: 
- податоци за овластените лица за спроведување надзор по области; 
- временски распоред и динамика на спроведен надзор по органи; 
- податоци за спроведениот надзор; 
- анализа на времето потрошено за спроведување на надзор; 
- анализа на степенот на усогласеност со прописите во работењето на органите; 
- податоци за планираниот, но неспроведен надзор,  со образложение на причините за неспроведување на 

надзорот; 
- оценка на успешноста во исполнување на годишната програма за спроведување на надзорот, и 
- препораки за следната годишна програма за спроведување на надзор. 
(2) Извештајот од став (1) на овој член, се изготвува на образец, даден во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник . 
 

Член 3 
Објавување на годишниот извештај за спроведен надзор 
Годишниот извештај е јавен и се објавува до крајот на првото тримесечје во тековната година за измината-

та година, на веб страница на Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината и формата на 

годишниот извештај за спроведен надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/09). 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  на Републи-

ка Македонија“.  
 
Бр.16-1365/1                                

7 април 2011 година                                                                                                                           Министер, 
    Скопје                                                                                                                             м-р Иво Ивановски,с.р. 
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1542. 
Врз основа на член 61 став (3) од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 59/00, 112/00, 34/2001, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ПАРИЧНА НАГРАДА НА ДРЖАВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми за доделување парична награда на државните 
службеници. 

 
Член 2 

Право на поединечна парична награда имаат држав-
ните службеници кои: 

- се оценети со оценка „се истакнува“; и 
- позначително придонеле во остварување на цели-

те и задачите на организациските облици и функцијата 
на органот во целина. 

 
II. ПАРИЧНА НАГРАДА ВРЗ ОСНОВА НА ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 3 

(1) Правото на парична награда од член 2, алинеја 
1, од овој правилник, го стекнуваат сите државни служ-
беници, кои при последното оценување, согласно кри-
териумите од Правилникот за начинот и постапката за 
оценување на државните службеници, се оценети со 
оценка „се истакнува". 

(2) Висината на паричната награда од член 2, али-
неја 1, од овој правилник, е еднаква на износот на ос-
новната компонента на платата која државниот служ-
беник ја примил во месец декември, во годината за која 
се оценува. 

(3) Одделението за управување со човечките ресур-
си, во рок од седум дена по завршувањето на постапка-
та за оценување, до функционерот кој раководи со ор-
ганот доставува список на државните службеници кои 
се оценети со оценка „се истакнува“, врз основа на кој 
функционерот донесува решение. 

(4) Решението за доделување на парична награда се 
доставува до организациската единица на органот, 
надлежна за финансиско- материјално работење. 

(5) Исплатата на паричната награда од член 2, али-
неја 1, од овој правилник, се извршува, во рок од седум 
дена од денот на донесувањето на решението од став 
(3), на oвој член. 

 
III. ПАРИЧНА НАГРАДА ВРЗ ОСНОВА НА  

ПОСТИГНАТИ ПОЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Член 4 
(1) Правото на парична награда од член 2, алинеја 

2, од овој правилник, врз основа на предлог на непо-
средниот раководител, го стекнува државен службеник 
кој со вонредно залагање, при спроведувањето на кон-
кретна работна задача, постигнал исклучителни резул-
тати, со кои придонесол за порационално, поефикасно 
и поквалитетно работење на органот. 

(2) Предлогот од став (1) на овој член, содржи: 
- опис на конкретната работна задача; 

- образложение на значителноста на исклучителни-
от резултат и придонесот на државниот службеник; и 

- предлог за висината на паричната награда. 
 (3) Непосредниот раководител, во рок од седум де-

на од денот на завршувањето на конкретната работна 
задача, до функционерот кој раководи со органот,го 
доставува предлогот од став (1) на овој член, врз осно-
ва на кој функционерот донесува решение. 

(4) Висината на паричната награда од член 2, али-
неја 2, од овој правилник, се определува во зависност 
од значењето, обемот и квалитетот на извршената ра-
бота и не може да биде повисока од износот на основ-
ната компонента на платата која државниот службеник 
ја примил во последниот месец пред доделувањето на 
наградата. 

(5) Државниот службеник, врз основа на членот 2, 
алинеја 2, од овој правилник може да биде награден 
повеќе пати во годината, но збирот на поединечните 
парични награди, не може да биде повисок од висината 
утврдена во став (4) на овој член. 

(6) Решението за доделување на парична награда се 
доставува до организациската единица на органот, над-
лежна за финансиско-материјално работење. 

 (7) Исплатата на паричната награда од член 2,али-
неја 2, од овој правилник, се извршува, во рок од седум 
дена од донесувањето на решението од став (3), на овој 
член. 

  
IV. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАГРАДЕНИ  

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 5 
(1) Органот од член 3, став (2), од Законот за држав-

ните службеници, кој вработува државни службеници, 
изготвува годишен извештај за наградените државни 
службеници врз основа на критериумите утврдени во 
член 2 од овој правилник. 

(2) Годишниот извештај се доставува до Мини-
стерството за информатичко општество и администра-
ција најдоцна до крајот на првото полугодие во теков-
ната година, за изминатата година. 

(3) Образецот за годишниот извештај кој е даден во 
прилог на овој правилник и е негов составен дел, содр-
жи: штембил на органот во кој се вработени државните 
службеници со архивски број и датум, причините за 
наградување врз основа на постигнати позначителни 
резултати (кус опис со најкарактеристични резултати), 
други коментари, податоци за бројот и процентот на 
наградени државни службеници, табеларен приказ за 
наградените државни службеници, врз основа  на оце-
нување и на постигнати позначителни резултати, пот-
пис на раководителот на единицата за човечки ресурси 
и место за печат. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 6 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нува да важи Упатството за поблиски критериуми за 
доделување парична награда на државните службеници  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
77/08). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 16-1366/1                                    

7 април 2011 година                           Министер, 
    Скопје                              м-р Иво Ивановски, с.р. 
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1543. 
Врз основа на член 17- љ став (2) од Законот за др-

жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија", број 59/00,  112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на го-

дишниот план за соодветна и правична застапеност на 
заедниците (во натамошниот текст: „годишен план“). 

 
Член 2 

Годишниот план за секоја наредна година се доне-
сува најдоцна до 1-ви септември тековната година. 

 
Член 3 

(1) Годишниот план содржи: 
- податоци за: бројот и процентот на застапеност на 

Македонците и на припадниците на заедниците, и тоа: 
Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и оста-
нати во вкупниот број вработени во органот, нивната 
полова структура, застапеноста во групите државни 
службеници и другите вработени без статус на држав-
ни службеници, што ја одразува состојбата во органите 
од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за државните 
службеници, заклучно со први септември тековната го-
дина; 

- ефекти од претходно преземените и реализирани 
мерки, предвидени во претходниот годишен план, вкл-
учувајќи податоци за активностите поврзани со врабо-
тувањата од последната година (број на објавени огла-
си за вработување државни службеници и лица без ста-
тус на државни службеници, податок за етничката при-
падност на кандидатите од листите за селекција и за се-
лектираните кандидати, број на вработени припадници 
на заедниците и успешно реализирани испити за др-
жавни службеници); 

- податок за работни места за државни службеници 
и лица без статус на државни службеници кои би се по-
полниле со припадници на заедниците во текот на на-
редната година (слободни, односно упразнети работни 
места и планирани нови работни места) и начинот и 
динамиката на нивното пополнување; 

-мерки за стручно оспособување и усовршување 
поврзани со имплементацијата на начелото на соодвет-
на и правична застапеност на припадниците на заедни-
ците во органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот 
за државните службеници, согласно Годишната про-
грама за стручно оспособување и усовршување од член 
24 став (2) од Законот за државните службеници. 

(2) Годишниот план содржи проценка за фискални-
те импликации за реализација на активностите предви-
дени во ставот (1) на овој член. 

 
Член 4 

Органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за 
државните службеници во своите годишни планови 
може да предвидат и други мерки за подобрување на 
соодветната и правичната застапеност на припадници-
те на заедниците. 

 
Член 5 

(1) Податоците од член 3 став (1) алинеја 1 од овој 
правилник се прикажани во образец за тековната со-
стојба даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Образецот содржи: назив на органот, број на 
вработени Македонци, Албанци, Турци, Роми, Власи, 
Срби, Бошњаци и останати, процент на застапеност од 
вкупниот број на вработени, пол - машки и женски, ра-
ководни државни службеници, стручни државни служ-
беници, стручно - административни државни службе-
ници и други вработени без статус на државен службе-
ник. 

 
Член 6 

Годишниот план се доставува до Министерството 
за информатичко општество и администрација најдоц-
на седум дена од денот на неговото донесување. 

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престану-
ва да важи Упатството за содржината на годишниот 
план за соодветна и правична застапеност на заедниците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/04). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 16-1367/1                      

7 април 2011 година                          Министер, 
    Скопје                            м-р Иво Ивановски, с.р. 
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1544. 
Врз основа на член 73-a од Законот за државните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/00, 112/00, 34/01,103/01,43/02, 98/02, 17/03, 
40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 
6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за ин-
форматичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ДИСЦИПЛИН-
СКАТА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

њето на дисциплинската постапка за утврдување на 
дисциплински престап.  

 
Член 2 

На државниот службеник може да му се изрече дис-
циплинска мерка за повреда на службената должност 
која претставува дисциплински престап само во по-
стапка утврдена со Законот за државни службеници и 
на начин пропишан со овој правилник. 

 
II. KОМИСИЈА ЗА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА 

ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 

Член 3 
(1) За утврдување на повредите на службената 

должност, како и за утврдување на одговорноста и 
изрекување на мерките за тие повреди од страна на се-
кретарот, односно функционерот кој раководи со орга-
нот во кој не се именува секретар, се формира Комиси-
ја за водење на дисциплинска постапка за дисциплин-
ски престап (во натамошниот текст: Комисијата), за се-
која постапка одделно. 

(2) Раководниот државен службеник од органот од 
член 3 став (2) од Законот за државните службеници, 
каде што се води дисциплинската постапка по правило 
е претседател на Комисијата. 

(3) Комисијата има записничар, кој го определува 
претседателот на Комисијата, од редот на вработените 
од органот од член 3 став (2) од Законот за државните 
службеници, каде што се води дисциплинската постап-
ка, без право на глас. 

 
Член 4 

Комисијата од член 3 од овој правилник работи во 
полн состав, а одлуката ја донесува со мнозинство гла-
сови. 

 
III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА 

ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 
Покренување и водење на дисциплинската  

постапка 
 

Член 5 
(1) Дисциплинската постапка против државниот 

службеник се покренува по предлог на непосредно 
претпоставениот раководен државен службеник. 

(2) По исклучок, доколку државниот службеник не-
ма непосредно претпоставен раководен државен служ-
беник или доколку непосредно претпоставениот рако-
воден државен службеник е отсутен подолго време, по-
ради болест или други оправдани причини, предлогот 
за поведување дисциплинска постапка го поднесува не-
посредно повисокиот раководен службеник, односно 
секретарот, односно функционерот кој раководи со ор-
ганот. 

 
Член 6 

Предлогот за покренување на дисциплинска по-
стапка содржи: 

- име и презиме на државниот службеник; 
- опис на повредата на службената должност и на 

околностите под кои таа е сторена, како и времето и 
местото на извршување на повредата; 

- законскиот основ за покренување; 
- докази за постоење на повредата; 
- датум и потпис. 
 

Член 7 
(1) Предлогот за покренување на дисциплинска 

постапка се доставува до секретарот, односно функ-
ционерот кој раководи со органот во кој не се имену-
ва секретар. 

(2) Од страна на Секретарот, односно функционе-
рот кој раководи со органот во кој не се именува секре-
тар, се донесува решение за формирање на Комисија, 
најдоцна осум дена од денот на поднесување на пред-
логот за покренување на дисциплинска постапка. Ре-
шението заедно со предлогот за покренување на дис-
циплинската постапка, го доставува до претседателот и 
членовите на Комисијата. 

(3) Комисијата го доставува на одговор, предлогот 
за покренување на дисциплинската постапка до држав-
ниот службеник и до синдикалната организација,чиј 
член е државниот службеник, најдоцна за пет дена. 

(4) Државниот службеник и синдикалната организа-
ција, го доставуваат одговорот на предлогот за покре-
нување на дисциплинската постапка до Комисијата, 
најдоцна за седум дена. 

(5) За дисциплинските престапи од член 68 став 1 
точките 18 и 19 од Законот за државните службеници, 
Комисијата се формира најдоцна 48 часа од денот на 
поднесување на предлогот за покренување на дисцип-
линска постапка, решението за формирање и предлогот 
за покренување на дисциплинската постапка се доста-
вува до претседателот и членовите на Комисијата нај-
доцна за 48 часа од поднесување на предлогот, Коми-
сијата го доставува на одговор предлогот најдоцна за 
48 часа, а државниот службеник и синдикалната орга-
низација чиј член е, доставуваат одговор до Комисијата 
најдоцна за 72 часа.  

 
Член 8 

Државниот службеник може да биде застапуван во 
дисциплинската постапка, од лице кое тој ќе го овласти 
да го застапува. 
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Член 9 
(1) Претседателот на Комисијата, закажува распра-

ва на која ги повикува: државниот службеник кој ја 
сторил повредата и неговиот застапник доколку го има, 
подносителот на предлогот за покренување на дисцип-
линската постапка, сведоците, претставникот на синди-
катот, а по потреба и други лица. 

(2) Поканата за расправа се доставува најдоцна пет 
дена пред почетокот на расправата, до сите повикани 
учесници од став (1) на овој член. 

(3) За дисциплинските престапи од член 68, став 1 
точките 18 и 19 од Законот за државните службеници, 
поканата за учество се доставува најдоцна 48 часа пред 
почетокот на расправата. 

 
Член 10 

(1) Поканата за расправа содржи: 
- име и презиме на лицето кое се повикува; 
- времето и место на одржување на  расправата;  
- причината за повикување; и  
- својство во кое се повикува лицето во постапката. 
(2) Поканата за расправа се доставува лично на др-

жавниот службеник, по правило во работните просто-
рии на органот од член 3 став (2) од Законот за држав-
ните службеници, во кој државниот службеник работи, 
односно на адреса на живеалиштето, односно престоју-
валиштето од кое државниот службеник секојдневно 
доаѓа на работа. 

 
Член 11 

(1) Пред почетокот на расправата, претседателот на 
Kомисијата утврдува дали се присутни сите повикани 
лица и го проверува нивниот идентитет. 

(2) Расправата може да се одржи во отсуство на др-
жавниот службеник и неговиот застапник доколку 
уредно биле повикани, а отсуствуваат од неоправдани 
причини. 

 
Тек на главна расправа 

 
Член 12 

(1) Кога се исполнети условите за одржување на 
расправата, претседателот на Kомисијата, го објавува 
предметот на постапката и ја отвара расправата. 

(2) Претседателот на Комисијата им дава збор на: 
- подносителот на предлогот за покренување на 

дисциплинската постапка, 
- државниот службеник или неговиот застапник, 
- сведоците, вештите лица и другите учесници во 

постапката. 
(3) Претседателот на Комисијата и членовите на 

Комисијата може да поставуваат прашања и да бараат 
објаснувања. 

(4) Претседателот на Комисијата ги објавува заклу-
чоците на Kомисијата за одржувањето или одложува-
њето на расправата и се грижи за правилно водењето 
на записникот од расправата. 

Докази и изведување на докази 
 

Член 13 
(1) По изјаснувањето на државниот службеник, Ко-

мисијата пристапува кон изведување на предложените 
докази. 

(2) Доказите се изведуваат со читање писмени изве-
штаи, информации, изјави и други исправи или со сос-
лушување на сведоците, а кога е тоа потребно се одре-
дува и вештачење. На расправата можат да се изнесат и 
дополнителни докази. 

(3) При изведувањето на доказите Комисијата се 
води од начелото на слободна оценка на доказите. 

(4) Кога сведокот или вештите лица ќе бидат испра-
шани од претседателот и од членовите на Комисијата, 
прашања може да поставуваат и подносителот на пред-
логот, државниот службеник или неговиот застапник. 

 
Член 14 

Во текот на постапката пред Комисијата, се бара и 
мислењето на основната синдикална организација на 
мнозинскиот синдикат на органот, доколку државниот 
службеник е негов член. 

 
Завршни зборови 

 
Член 15 

(1) По изведување на сите предложени докази и 
утврдување на фактите, претседателот на Kомисијата 
ги повикува, редоследно, подносителот на предлогот за 
покренување на дисциплинската постапка, државниот 
службеник против кој се води дисциплинската постап-
ка и неговиот застапник доколку го има, да се обратат 
на Комисијата со завршни зборови, со кои се резимира-
ат правните и фактичките аспекти на предметот, а по-
тоа објавува дека расправата е завршена. 

(2) Расправата, по правило завршува во истиот ден 
кога е и започната. 

(3) По завршување на расправата, Комисијата при-
стапува кон советување и гласање по што на секрета-
рот, односно функционерот кој раководи со органот во 
кој не се именува секретар, му предлага дисциплинска 
мерка, односно да го отфрли предлогот, односно да ја 
запре постапката. 

 
Прекин на постапката 

 
Член 16 

(1) Постапката се прекинува, кога: 
- некој од учесниците во расправата се наоѓа на по-

драчје кое поради поплави, други непогоди и слично е 
отсечено од местото на одржување на расправата; 

- државниот службеник против кого е поведена дис-
циплинска постапка се разболел непосредно пред или 
додека трае дисциплинската постапка, што се докажува 
со отворено боледување од матичен лекар; 
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- Комисијата ќе одлучи да решава за некое претход-
но прашање или ќе побара од надлежен орган да и до-
стави веродостојни исправи и информации, за чие из-
готвување е потребно подолго време. 

(2) За прекинот и продолжувањето на постапката 
Kомисијата донесува посебен заклучок против кој не е 
дозволена жалба. 

 
Член 17 

(1) Кога има прекин на постапката престануваат да 
течат сите рокови определени за вршење на дејствијата 
во дисциплинската постапка. 

(2) За време на траењето на прекинот на постапка-
та, Комисијата не може да превзема никакви дејствија 
во постапката, освен ако прекинот настанал по заклу-
чувањето на главната расправа, во кој случај Комисија-
та може, врз основа на таа расправа, да предложи изре-
кување на дисциплинска мерка. 

(3) Дејствијата што ги презеле учесниците во по-
стапката додека трае прекинот на постапката немаат 
никакво правно дејство. Нивното дејство почнува отка-
ко постапката ќе продолжи. 

 
Член 18 

(1) Постапката што е прекината од причините во 
членот 16 став (1) од овој правилник продолжува кога 
ќе престанат причините за прекинот. 

(2) Роковите што поради прекинот на постапката 
престанале да течат, почнуваат да течат одново од де-
нот кога Комисијата ќе донесе решение за продолжува-
ње на постапката. 

 
Записник за текот на расправата 

 
Член 19 

(1) За дејствијата преземени на расправата, запис-
ничарот води записник. 

(2) Записникот содржи податоци за: составот на Ко-
мисијата, записничарот, местото и времето на одржува-
њето на расправата, подносителот на предлогот за по-
кренување дисциплинска постапка, државниот службе-
ник и неговиот застапник, доколку го има, законскиот 
основ за дисциплинскиот престап, битната содржина 
на исказите на државниот службеник, сведоците и ве-
штите лица доколку се повикани и доказите кои се из-
ведени. 

(3) Записникот го потпишуваат: претседателот, чле-
новите на Комисијата и записничарот, подносителот на 
предлогот за покренување дисциплинска постапка и 
државниот службеник против кој е поведена дисцип-
линската постапка, односно неговиот застапник. 

(4) Ако подносителот на предлогот за покренување 
дисциплинска постапка или државниот службеник, од-
носно неговиот застапник одбијат да го потпишат за-
писникот, се внесуваат причините за одбивањето. 

(5) Примерок од записникот му се предава на под-
носителот на предлогот за поведување на дисциплин-
ската постапка и на државниот службеник, односно не-
говиот застапник. 

 
Одлучување на Комисијата 

 
Член 20 

Ако Комисијата констатира дека државниот служ-
беник не направил повреда на службената должност, 
му доставува на секретарот, односно функционерот кој 
раководи со органот во кој не се именува секретар, 
образложен предлог да го отфрли предлогот за покре-
нување на постапката, односно да ја запре постапката. 

 
Член 21 

(1) Ако Комисијата констатира дека државниот 
службеник направил повреда на службената должност 
и дека е одговорен за направената повреда, на секрета-
рот, односно функционерот кој раководи со органот во 
кој не се именува секретар, му предлага соодветна дис-
циплинска мерка. 

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член содржи: 
- вовед, во кој се наведува: составот на Комисијата , 

подносителот и бројот на предлогот и законскиот ос-
нов за покренување на дисциплинската постапка; 

- изрека, во која се наведува предлогот за изречена-
та дисциплинска мерка, краткиот опис на повредата за 
која државниот службеник е одговорен и законскиот 
основ за нејзиното предлагање; 

- образложение, во кое се наведува кои факти и кои 
докази се утврдени, оценката на изведените докази и 
околности кои се земени во предвид при предлагањето 
на мерката и 

- деловоден број и потпис на претседателот и чле-
новите на Комисијата. 

 
Член 22 

(1) За советувањето и гласањето на Комисијата се 
составува посебен записник. 

(2) Записникот за советувањето и гласањето содржи 
податоци за: составот на Комисијата, записничарот, 
местото и времето на одржувањето на советувањето, 
текот на гласањето и предлогот на мерката, изречена 
од комисијата. 

(3) Издвоените мислења, доколку ги има, се прик-
лучуваат кон записникот за советувањето и гласањето, 
ако не се внесени во самиот записник. 

(4) Записникот за советување и гласање го потпи-
шуваат сите членови на Комисијата и записничарот. 

(5) Записникот за советувањето и гласањето се за-
твара во посебна обвивка.  

(6) Записникот од ставот (5) на овој член може да го 
разгледа само Комисијата на Агенцијата за админи-
страција за решавање во втор степен по жалби на др-
жавните службеници кога решава по правен лек и во 
тој случај записникот повторно се затвора во посебна 
обвивка и на обвивката се назначува дека записникот е 
разгледан. 
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Донесување на решение за изрекување  
дисциплинска мерка 

 
Член 23 

Решението за изрекување дисциплинска мерка со-
држи: 

- вовед, во кој се наведува кој и кога го донел реше-
нието, по повод чија одговорност и во врска со чиј 
предлог; 

- изрека во која се внесува видот на изречената дис-
циплинска мерка и краткиот опис на повредата за која 
државниот службеник е одговорен; 

- образложение, во кое се наведува кои факти и врз 
основа на кои докази се утврдени, каква е оценката на 
изведените докази и кои околности се земени во пред-
вид при изрекувањето на мерката и 

- правна поука за заштита на правата. 
 

Член 24 
(1) Во дисциплинската постапка спрема државен 

службеник не може да се предложат и изречат повеќе 
дисциплински мерки. 

(2) Ако во извршените дејствија на службеникот 
има битија од повеќе дисциплински престапи, се цени 
тежината на сите дејствија заедно и се предлага една 
дисциплинска мерка која е предвидена со Законот за 
државните службеници. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Дисциплинските постапките кои се во тек, ќе завр-
шат според прописите кои важеле до денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

 
Член 26 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот на водење 
на дисциплинската постапка за утврдување на дисцип-
лински престап („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 69/06). 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 16-1368/1                                                          
7 април 2011 година                             Министер, 
           Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 
1545. 

Врз основа на член 76-a став (2) од Законот за др-
жавните службеници (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ЗА УТВР-
ДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОД-
ГОВОРНОСТ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и 
формата на Годишниот извештај за изречените мерки 
за утврдена дисциплинска и материјална одговорност 
на државните службеници (во натамошниот текст: Из-
вештајот). 

 
Член 2 

Со Извештајот се обезбедуваат податоци и инфор-
мации за спроведените постапки за утврдување на дис-
циплинска и материјална одговорност на државните 
службеници. 

 
Член 3 

(1) Извештајот се води во електронска и печатена 
форма на соодветен образец.  

(2) Извештајот се води на Образец кој е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Извештајот содржи: штембил на органот со архив-
ски број и датум; периодот за кој се однесува; основни 
податоци за органот; наративна оцена на спроведува-
њето на постапките за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност; поединечен преглед на спро-
ведените постапки за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност; збирен преглед на спроведе-
ните постапки за дисциплинска одговорност (дисцип-
линска неуредност, односно дисциплински престап); 
збирен преглед на спроведените постапки за материјал-
на одговорност; печат од органот и потпис од овластен 
потписник на органот; шифрарник за пополнување на 
извештајот во збирниот преглед, во делот на видот на 
одговорноста, основот на одговорноста и видот на 
изречените мерки. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на  овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината и фор-
мата на годишниот извештај за изречени мерки за утвр-
дена дисциплинска и материјална одговорност („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр.142/09). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 16-1369/1                  
7 април 2011 година                              Министер, 
           Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 
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Врз основа на член 24 став 7 од Законот за државни службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 
6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ  
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на полугодишниот извештај за спроведени специ-
јализирани обуки за државните службеници (во натамошниот текст: „полугодишен извештај“). 

 
Член 2 

Со полугодишниот извештај се обезбедуваат податоци и информации за следење на степенот на реализаци-
ја на годишните програми за обука на државните службеници на органите на државната служба, во делот на 
специјализираните обуки за државните службеници. 

 
Член 3 

Полугодишниот извештај го одразува бројот на државни службеници опфатени со спроведените обуки за 
периодот за кој се однесува, како и бројот и изворите на финансирање на спроведените обуки, предвидени во 
годишната програма за обука на државните службеници изготвена од органот за тековната година. 

 
Член 4 

Полугодишниот извештај се изготвува за два периода од тековната година и тоа: 
- прво полугодие: од 1 јануари до 30 јуни; и 
- второ полугодие: од 1 јули до 31 декември. 
 

Член 5 
Полугодишниот извештај содржи: штембил на органот со архивски број и датум; периодот за кој се одне-

сува; основни податоци; наративна оцена за спроведувањето на предвидените специјализирани обуки со го-
дишната програма за обуки за тековната година, кои се реализирани во односниот период; поединечен преглед 
на спроведените обуки; збирен преглед на спроведените обуки; образложение за предвидените специјализира-
ни обуки со годишната програма за обуки за тековната година, кои не се реализирани во односниот период; 
датум, место, печат и потпис  од овластен потписник на органот. 

 
Член 6 

Образецот за формата и содржината на Полугодишниот извештај, даден во Прилог број 1, е составен дел од 
овој правилник. 

 
Член 7 

Полугодишниот извештај, органите го пополнуваат во електронска форма, а до Министерството за инфор-
матичко општество и администрација  го доставуваат во електронска и печатена форма, со архивска заверка, 
печат и потпис од овластен потписник на органот. 

 
Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината и формата на 
полугодишниот извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници ( “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 142/09 и 60/10). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 16-1370/1   

7 април 2011 година                                     Министер, 
   Скопје                                               м-р Иво Ивановски, с.р. 

1546. 
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1547. 
Врз основа на член 48 став (2) од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија", број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11 ), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА СО ВИСОК РИЗИК ПО ЖИ-
ВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО НА ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК 

 
Член 1 

Со овој  правилник се пропишуваат работните ме-
ста со висок ризик по животот и здравјето на државни-
от службеник. 

 
Член 2 

Во зависност од условите и времетраењето на кои е 
изложен државниот службеник при извршувањето на 
работите со висок ризик, а кои влијаат на животот и 
здравјето на државниот службеник, работните места се 
утврдуваат во работни места со висок ризик од I сте-
пен, висок ризик од II степен и висок ризик од III сте-
пен. 

 
Член 3 

Под работно место со висок ризик од I степен по 
животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник секојдневно и постојано во 
значителен дел од работното време при извршување на 
работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои претставу-
ваат закана за животот и може да предизвикаат долго-
трајни последици по здравјето; 

- опасни природни услови: височини, екстремни 
температури (ниски и високи); 

- движење по нестабилен и нерамен терен, атмо-
сферски празнења, промена на атмосферски притисок, 
магла, промена на земјината гравитација, водена стихи-
ја, ветер, надморска височина поголема од 2000 метри, 
користење на технолошка опрема, силна осветленост, 
ризик со безбедноста во сообраќајот при користење на 
превозни средства; 

- опасни околности од орудија за работа (зголемена 
бучава, вибрации, запрашеност, опасност од експлозија 
и пожар), увид на градилиште, удар од предмети, удар-
но дејство и хемиско дејство; 

- закани од вербални и физички насилства или ситу-
ации со можен екстремен конфликт, изложеност на за-
кани на семејството; 

- опасност од каснување на животни (кучиња, диви 
животни, змии и друго); 

- траума која произлегува од потребата да се работи 
во ситуација каде што има несреќни случаи, тешки по-
вреди и смртни случаи при катастрофи или работа со  
крајно нестабилни луѓе; и 

- изложеност на разни опасни и штетни материи од 
технолошко, хемиско, биолошко или радиоактивно за-
гадување, загадување од отпадоци од животинско и 
растително потекло, пестициди, инсектициди и друго. 

 
Член 4 

Под работно место со висок ризик од II степен по 
животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник често пати, но не постојано, 
во поголем дел од работното време при извршување на 
работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои можат да 
предизвикаат сериозни и долготрајни последици по 
здравјето; 

- опасни природни или работни услови кои можат 
да предизвикаат постојана непријатност или повреди 
што можат да се излекуваат; и 

- конфликтни ситуации, несогласувања или други 
стресни околности кои може да предизвикаат психофи-
зички и здравствени проблеми. 

 
Член 5 

Под работно место со висок ризик од III степен по 
животот и здравјето, се подразбира работно место на 
кое државниот службеник повремено односно дел од 
работното време при извршување на работите е изло-
жен на: 

- инфективни заболувања кои не предизвикуваат се-
риозни последици по здравјето; и 

- конфликтни ситуации, несогласувања и други 
стресни околности кои не предизвикуваат сериозни 
психофизички и здравствени проблеми. 

 
Член 6 

(1) Работните места со висок ризик од I, II и III сте-
пен, се утврдуваат со посебен список. 

(2) Списокот на работни места со висок ризик од I, 
II и III степен е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Министерството за  информатичко општество и 
администрација еднаш годишно доставува допис до си-
те државни органи за да доставуваат податоци за по-
тврдување или промена на степенот на ризикот на по-
стојните утврдени работни места, како и постоење на 
нови ризични работни места и нивно утврдување како 
работни места со висок ризик. 

(2) Податоците кои државните органи ги доставува-
ат до Министерството за информатичко општество и 
администрација треба да содржат: 

- назив на работното место; 
- организациониот облик во кој работи државниот 

службеник; 
- број на државни службеници кои работат на ри-

зични работни места; 
- детален опис на природата на ризикот (по здравје-

то и животот) со наведување на примери за конкретни-
те опасности на кои може да се наиде при извршување 
на работните задачи, како и инциденти кои се случиле 
во минатото; и 

- конкретни информации (докази) за зачестеноста 
на сите видови ризици и дали тие се постојано присут-
ни или се појавуваат повремено. 

 
Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нува да важи Правилникот  за утврдување на работни-
те места со висок ризик по животот и здравјето на др-
жавниот службеник („Службен весник на Република 
Македонија“ број 96/01). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 16-1371/1   

7 април 2011 година                      Министер, 
     Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 
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СПИСОКНА УТВРДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА СО 
ВИСОК РИЗИК ОД I, II И III СТЕПЕН 

 
1) Работни места со висок ризик од I степен се: 
- советник - државен инспектор за животна среди-

на, советник за хемиска анализа и технолошки испиту-
вања - мобилна лабораторија, самостоен референт - ла-
борант во мобилна лабораторија, советник - државен 
инспектор за геологија и рударство, советник – држа-
вен инспектор за парни котли и постројки под прити-
сок, раководител на одделение за техничка инспекција, 
раководител на одделение за инспекција за труд, совет-
ник - државен инспектор за труд, советник - државен 
пазарен инспектор, раководител на одделение - држа-
вен ветеринарен инспектор, советник – државен вете-
ринарен инспектор, советник државен граничен вете-
ринарен инспектор, советник -државен инспектор за за-
штита на растенијата на граничен премин, раководител 
на одделение-државен санитарен и здравствен инспе-
ктор, советник – државен санитарен и здравствен инс-
пектор,  советник - електро енергетски инспектор, са-
мостоен референт - метеоролошка станица, советник за 
мрежа на хидролошки станици и хидролошки мерења, 
виш соработник за хидролошки станици и хидролошки 
мерења. 

 
2) Работни места со висок ризик од II степен се: 
- советник за хемиска анализа и технолошки испи-

тувања во стационирана лабораторија, советник за ме-
рење и анализа за бучава и вибрации и термофизички 
мерења и анализа, советник за хемиска анализа и тех-
нички испитувања, раководител на одделение на цен-
трална лабораторија, самостоен референт - лаборант, 
референт - нижи лаборант, советник - државен инспе-
ктор за градежништво и урбанизам, раководител на од-
деление - државен инспектор за градежништво и урба-
низам, советник - државен комунален инспектор, со-
ветник - државен инспектор за патишта, советник - др-
жавен инспектор за патен сообраќај, советник - држа-
вен инспектор за железнички сообраќај, советник -др-
жавен инспектор за сигнално телефонски, телеграфски 
и електро-технички постројки, советник на државен 
инспектор за поштенски сообраќај, раководител на од-
деление - државен инспектор за шумарство, раководи-
тел на одделение - државен инспектор за ловство, со-
ветник - државен инспектор за шумарство и ловство, 
советник - државен водостопански инспектор за режи-
мот на водите и водостопански објекти, раководител на 
одделение за извршување на санкции, советник - инс-
пектор за извршување на санкции, раководител на од-
деление за управно-надзорни работи во културата, со-
ветник - државен инспектор за култура, самостоен ре-
ферент за теренски и лабораториски испитувања на 
квалитетот на водите, воздухот и почвата и самостоен 
референт за мерење на емисијата на штетни и опасни 
материи во воздухот. 

3) Работни места со висок ризик од III степен се: 
- виш соработник - конзерватор, самостоен рефе-

рент за микро-филмови, советник за бонитирање и кла-
сирање на земјиштето, советник за основни геодетски 
работи, соработник за премер и одржување и виш сора-
ботник за премер и одржување. 

____________ 
1548. 

Врз основа на член 78 ставовите (5) и (6), член 79 
став (2) и член 79-а став (4) од Законот за државните 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 
161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот 
за информатичко општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, СОДРЖИНАТА 
НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-
стапката за оценување на државните службеници, со-
држината на извештаите и образецот за оценување на 
државните службеници. 

 
Член 2 

Оценувањето на работата на државниот службеник 
се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, 
квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршува-
њето на службените задачи, односно остварување на 
поставените работни цели. 

 
Член 3 

Оценувањето на државниот службеник се врши врз 
основа на податоците за резултатите од работата и лич-
ните квалитети, имајќи ги во предвид податоците за 
обуките, наградите, дисциплинските мерки и отсуства-
та во претходната година. 

 
Член 4 

При оценувањето на резултатите од работата, се вр-
ши оценување на: познавање на и примена на прописи-
те и практиките; остварување на работните цели; не-
времено извршување на работата, квалитетно извршу-
вање на работата и организирање на работата. 

 
Член 5 

При оценувањето на личните квалитети, се врши 
оценување на: креативност; иницијативност и заинтере-
сираност за работа; способност за тимска; способност за 
работа под притисок и комуникациски вештини. 

 
Член 6 

(1) Податоците добиени при оценувањето, се внесу-
ваат во Образецот за оценување на државен службе-
ник, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на 
овој правилник. 
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(2) Образецот за оценување на државен службеник 
содржи: штембил на органот во кој е вработен држав-
ниот службеник со архивски број и датум; основни по-
датоци за државниот службеник (име и презиме, датум 
и место на раѓање, ЕМБГ, степен и вид на образование, 
работно место, звање, работно искуство,  датум од кога 
државниот службеник е на работното место за кое се 
оценува и период за кој се врши оценувањето); подато-
ци за работните цели на државниот службеник за пери-
одот за кој се оценува (краток опис на работните цели, 
три најважни работни цели кои требало да ги постигне, 
шест најважни основни работни активности); други по-
датоци за периодот за кој се оценува (за извршените 
работи на државниот службеник, за обуката која ја по-
сетувал, наградите кои ги добивал, дисциплински мер-
ки кои му биле изречени, отсуства кои ги имал); пода-
тоци за оценката, дадени во табела; конечна оценка 
(нумеричка и дескриптивна); работни цели на држав-
ниот службеник за наредниот период на оценување 
(краток опис на работните цели, три најважни работни 
цели кои треба да ги постигне наредниот период на 
оценување, шест најважни основни работни активно-
сти за наредниот период на оценување); коментари  (на 
оценувачот и оценуваниот); потпис (на оценувачот и 
оценуваниот) и печат на органот. 

 
Член 7 

Државниот службеник се оценува со оценка „се 
истакнува“, кога службените задачи ги извршува про-
фесионално, стручно, пред планираниот рок, со висок 
квалитет и резултати од работењето, кои се над очеку-
вањата или кои не биле планирани. 

 
Член 8 

Државниот службеник се оценува со оценка „задо-
волува“, кога службените задачи ги извршува професи-
онално, ефикасно и според планираната динамика, со 
квалитети и резултати кои се очекувани. 

 
Член 9 

Државниот службеник се оценува со оценка „де-
лумно задоволува“, кога службените задачи ги извршу-
ва делумно и не секогаш ефикасно и според планирана-
та динамика, со квалитет и резултати кои се под очеку-
вањата. 

 
Член 10 

Државниот службеник се оценува со оценка „не за-
доволува“ кога службените задачи ги извршува ограни-
чено, нецелосно, не професионално и неефикасно, што 
доведува до нарушување на постигнувањето на орга-
нот во целина, негативно влијае на колективот, пока-
жува непочитување кон колегите и претпоставените. 

Член 11 
Конечната оценка на државниот службеник се фор-

мира како средна оценка од поединечните оценки за 
постигнувањата во однос на секој од критериумите оп-
фатени во членовите 4 и 5 од овој правилник, искажани 
нумерички од (1) до (4), при што (4) е највисока и одго-
вара на дескриптивната оценка „се истакнува“: 

- државниот службеник се стекнува со оценка „се 
истакнува“ доколку постигна просечна оценка над 3,5; 

- државниот службеник се стекнува со оценка „задо-
волува“ доколку постигна просечна оценка од 2,5 до 3,5; 

- државниот службеник се стекнува со оценка „де-
лумно задоволува“ доколку постигна просечна оценка 
од 1,5 до 2,5; 

- државниот службеник се стекнува со оценка „не за-
доволува“ доколку постигна просечна оценка под 1,5. 

 
Член 12 

Оценувањето се врши на објективен и непристра-
стен начин, без влијание и притисок од непосредно 
претпоставените раководни државни службеници врз 
оценувачот. 

 
Член 13 

Оценувањето се врши како шест месечен континуи-
ран процес на вреднување на резултатите од работа и 
личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа: 

- утврдување на работни цели и активности; 
- следење и прибирање на податоците за работење-

то на државниот службеник; 
- давање инструкции и совети за подобрување на 

работењето; 
- интервју со државниот службеник. 
 

Член 14 
(1) Оценувачот, во текот на периодот за оценување, 

постојано ја следи работата на државниот службеник и 
прибира податоци што се од суштествено значење за 
оценувањето. 

(2) Следењето и прибирањето на податоците по-
дразбира проверка и евидентирање на квалитетот и 
квантитетот во остварувањето на работните задачи. 

(3) При следењето на работата, оценувачот постоја-
но го мотивира државниот службеник и му дава ин-
струкции и совети за подобрување на работењето, му 
укажува на конкретни детали во работата, на постапки-
те што водат кон успешно работење и на недостатоци-
те во неговото работење. 

 
Член 15 

(1) Поглавјата I, II и III од образецот за оценување, 
ги пополнува оценуваниот, пред одржувањето на ин-
тервјуто. 
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(2) Поглавјето IV од образецот за оценување, го по-
полнува оценувачот, за време на интервјуто, при што 
се земаат во предвид постигнатите резултати во рабо-
тењето и личните квалитети на државниот службеник 
за периодот за кој се оценува. 

(3) Поглавјето V од образецот за оценување, го по-
полнува оценуваниот, во договор со оценувачот, за 
време на интервјуто, врз основа на предлог кој го под-
готвил, земајќи ги во предвид описот на работното ме-
сто и Програмата за работа на органот. 

(4) Оценувачот, дадената оценка, ја образложува и 
поткрепува со податоци од следењето на работата на 
оценуваниот, кој може да даде свои коментари на даде-
ната оценка. 

(5) Поглавјето VI од образецот за оценување, се по-
полнува од оценуваниот и оценувачот, за време на ин-
тервјуто, по што двајцата го потпишуваат образецот за 
оценување. 

(6) Образецот за оценување се чува во работното 
досие на државниот службеник, кој добива копија од 
образецот. 

 
Член 16 

За постигнување на конзистентност во постапката 
за оценување на државниот службеник, раководителот 
на организациониот облик за човечки ресурси одржува 
консултации со оценувачите и дава инструкции во 
функција на законито и транспарентно спроведување 
на постапката за оценување. 

 
Член 17 

(1) По завршеното оценување, извештајот за резул-
татите од оценувањето, потпишан од функционерот кој 
раководи со органот, се доставува до Министерството 
за информатичко општество и администрација. 

(2) Доколку настапат промени во оценките, како ре-
зултат на одлучувањето на Комисијата за преиспитува-
ње на оценката, органот до Министерството за инфор-
матичко општество и администрација доставува допол-
нување на извештајот од став (1) на овој член. 

(3) Образецот за извештајот од ставот (1) на овој 
член содржи: штембил на органот во кој се вработени 
државните службеници со архивски број и датум, пода-
тоци за бројот и процентот на оценети и неоценети др-
жавни службеници, причините за неоценетиот, подато-
ци за бројот и процентот на поединечни оценки, иска-
жани по звања и групи на звања, податоци за евентуал-
ните потешкотии во оценувањето и предлози за нивно 
отстранување, податоци за бројот и процентот на до-
ставени приговори до Комисијата за преиспитување на 
оценката и број на прифатени приговори, други комен-
тари, како и табеларен приказ на извршените оценува-
ња на државните службеници (реден број, име и прези-
ме, ЕМБГ, работно место, звање и оценка (нумеричка и 
дескриптивна), потпис на функционерот кој раководи 
со органот и печат.  

(4) Образецот од ставот (2) на овој член е даден во 
Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

Член 18 
(1) Извештајот од член 78 став (3) на Законот за др-

жавни службеници, претставува извештај за оценување 
на државниот службеник кој во текот на шестте месеци 
за кои се врши оценувањето се вработил во друг орган 
или е распореден на друго работно место во истиот ор-
ган. 

(2) Образецот за извештајот од ставот (1) на овој 
член содржи: штембил на органот во кој е вработен др-
жавниот службеник со архивски број и датум; име и 
презиме; ЕМБГ; степен и вид на образование; работно 
место, звање; датум од кога државниот службеник е на 
работното место за кое се оценува; период за кој се 
оценува; податоци за оценката дадени во табела; ко-
нечна оценка (нумеричка и дескриптивна); коментари 
за оценката, потпис на оценувачот и оценуваниот и пе-
чат на органот. 

(3) Образецот од ставот (2) на овој член е даден во 
Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 19 

(1) Извештајот од член 78 став (4) на Законот за др-
жавни службеници преставува извештај за оценување 
на државните службеници за периодот од шест месеци 
за кој се оценуваат, од непосредно претпоставениот ра-
ководен службеник кој го променил работното место 
или му престанало вработувањето. 

(2) Образецот за извештајот од ставот (1) на овој 
член содржи: штембил на органот во кој е вработен др-
жавниот службеник со архивски број и датум, основни 
податоци за државниот службеник (име и презиме; 
ЕМБГ; степен и вид на образование; работно место, 
звање, датум од кога државниот службеник е на работ-
ното место за кое се оценува); податоци за оценката да-
дени во табела; конечна оценка (нумеричка и дескрип-
тивна); коментари за оценката, потпис на оценувачот и 
оценуваниот и печат на органот. 

(3) Образецот од ставот (2) на овој член е даден во 
Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 20 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за начинот и постапката за оце-
нување на државните службеници, содржината на изве-
штаите и образецот за оценување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 19/06). 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 16-1372/1               

7 април 2011 година                              Министер, 
   Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 
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1549. 
Врз основа на член 82-з став (3) од Законот за др-

жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03,17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДРЖАВНИ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на Го-

дишниот извештај за податоците од Регистарот на др-
жавните службеници (во натамошниот текст: Годиш-
ниот извештај). 

 
Член 2 

Годишниот извештај ги содржи следниве збирни 
податоци: 

1. вкупен број на државни службеници и 
2. структура на државните службеници според 
- звање; 
- пол; 
- возраст; 
- степен на образование и 
- национална припадност. 
 

Член 3 
Покрај збирното прикажување на податоците од 

членот 2 од овој правилник, податоците треба да се 
претстават и според поделбата на гранките на власт 
(законодавна, извршна и локална). 

 
Член 4 

Податоците од членовите 2 и 3 од овој правилник 
треба да се искажат и со меѓусебно вкрстување, секаде 
каде што тоа е возможно и логично. 

 
Член 5 

Годишниот извештај може да содржи и дополни-
телни податоци и информации со кои располага Реги-
старот на државните службеници. 

 
Член 6 

Годишниот извештај е јавен и се објавува најдоцна 
до крајот на првото тримесечје на тековната година за 
изминатата година, на официјалната веб локација на 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за содржината на годишни-
от извештај за податоците од Регистарот на државните 
службеници. (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.1/07) 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“ . 

 
Бр. 16-1373/1               

7 април 2011 година                            Министер, 
     Скопје                            м-р Иво Ивановски, с.р. 

____________ 
1550. 

Врз основа на член 82-ј став (6) од Законот за др-
жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија", број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње надзор во спроведувањето на Законот за државните 
службеници во органите од член 3 став 2 и член 3-а од 
Законот за државните службеници (во натамошниот 
текст: органот) и прописите донесени врз основа на За-
конот. 

 
Член 2 

(1) Надзорот се врши во просториите на органот. 
(2) Надзорот може да биде редовен, вонреден и кон-

тролен. 
(3) Надзорот го вршат инспектори од Државниот 

управен инспекторат (во натамошниот текст: инспекто-
рат). 

 
Член 3 

Надзорот се врши за работите кои се однесуваат на: 
- статусот на државниот службеник, 
- вработувањето во државната служба, 
- спроведувањето на соодветната и правична заста-

пеност на припадниците на заедниците, 
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- мобилноста во државната служба, 
- системот на плати и надоместоци на плати за др-

жавните службеници, 
- оценувањето на државните службеници, 
- обуката и стручното усовршување на државните 

службеници, 
- применувањето на актите за организација и систе-

матизација на органот, 
- регистарот на државните службеници, 
- одговорноста на државните службеници и 
- други прашања кои се однесуваат на статусот, 

правата, должностите и одговорноста на државните 
службеници. 

 
Член 4 

(1) Редовниот надзор се врши според квартален 
оперативен план за спроведување на надзорот, кој се 
подготвува врз основа на годишната програма за над-
зор донесена од страна на министерот за информатич-
ко општество и администрација (во натамошниот 
текст: министер). 

(2) Кварталниот оперативен план од став (1) на овој 
член содржи: распоред на инспектори за вршење на ре-
довните надзори, период за отпочнување и завршување 
на надзорот, како и податоци за спроведување на во-
нредните надзори за кои се поднесени барања во прет-
ходниот квартал до функционерот кој раководи со ор-
ганот. 

(3) Редовниот надзор се врши во работно време и со 
претходно известување на органот. 

 
Член 5 

(1) На почетокот на спроведувањето на надзорот, 
инспекторот го запознава одговорното лице во органот, 
за целите и предметот на надзорот. 

(2) Ако органот не му овозможи на инспекторот вр-
шење на надзор согласно член 82-к став (2) од Законот 
за државните службеници, инспекторот го известува ди-
ректорот на инспекторатот за натамошно постапување. 

 
Член 6 

(1)  Записникот за спроведениот надзор содржи: 
- видот на надзорот, 
- назив и седиште на органот каде е спроведен над-

зорот, 
- време и место на спроведување на надзорот, 
- име и презиме, звање или функција на одговорно-

то лице од органот, 
- наоди од утврдената состојба, 
- укажувања и препораки за надминување на евен-

туално утврдените повреди и недостатоци, и 
- име и презиме и потпис на инспекторот. 

(2) Ако надзорот се спроведува од повеќе инспекто-
ри се составува еден записник, кој го потпишуваат сите 
инспектори кои биле вклучени во спроведување на 
надзорот. 

 
Член 7 

(1) Ако органот одбие да го прими записникот од 
член 7 од овој правилник, истиот се објавува на интер-
нет локацијата на Министерството. 

(2) По истекот на осум дена од денот на објавува-
њето на записникот, се смета дека записникот е уредно 
доставен. 

 
Член 8 

(1) Вонредниот и контролниот надзор се вршат без 
претходно известување на органот. 

(2) За извршениот вонреден или контролен надзор,  
инспекторот составува записник согласно член 6 од 
овој правилник. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за начинот на вршење над-
зор („Службен весник на Република Македонија“ број 
142/09). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.16-1374/1                               

7 април 2011 година                            Министер, 
    Скопје                               м-р Иво Ивановски,с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1551. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-33 од 11.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Маја Ивановска Стефановска од Скопје, издадена со 
Решение бр. 07-1128/4 од 26.6.2006 година од Комисија 
за хартии од вредност на Република Македонија. 
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2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Маја Ивановска Стефановска се дава за период од пет 
години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Маја Ива-
новска Стефановска престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаи-
те предвидени со член 211 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
     Бр. 08-УП1-33           Комисија за хартии од вредност  
8 април 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                   Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1552. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-42 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Драган Анастасовски, издадена со Решение бр.07-1062/4 
од 26.6.2006 година од Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Драган Анастасовски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Ана-
стасовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
     Бр. 08-УП1-42          Комисија за хартии од вредност  
8 април 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                   Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1553. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-43 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Антонио Панев, издадена со Решение бр.07-1061/4 од 
26.6.2006 година од Комисијата за хартии од вредност 
на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Антонио Панев се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Антонио Па-
нев престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
     Бр. 08-УП1-43          Комисија за хартии од вредност  
8 април 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                   Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1554. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 114 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), 
а постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-44 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Виолета Симјановска, издадена со Решение бр. 07-
1063/4 од 26.6.2006 година. 
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2. Обновената дозвола за работење на брокерот Ви-
олета Симјановска се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Виолета 
Симјановска престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 08-УП1-44           Комисија за хартии од вредност  
8 април 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                   Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1555. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 151 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), поста-
пувајќи по Барањето број 08-УП1-147 од 18.11.2010 го-
дина, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година, го 
донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на  лицето Ристо Биткоски. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Ристо Биткоски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Ристо Биткоски престанува да важи и пред исте-
кот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во слу-
чаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.   

 
     Бр. УП1-08-147         Комисија за хартии од вредност  
8 април 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                   Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1556. 
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност, на својата седница одржана на 
8.4.2011 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за обновување на 
дозволата за работење на брокер, во членот 5 став 1,  

- точка 2  зборовите „бројот на лична карта и единс-
твениот матичен број“ се бришат. 

- точка 4 се менува и гласи  
„4. образец М1 како доказ дека лицето е вработено 

како брокер кај овластен учесник на пазарот на хартии 
од вредност“. 

- точката 5 се менува и гласи „изјава дадена пред 
нотар од лицето кое бара дозвола за работење на бро-
кер, дека не врши други работи кои не се поврзани со 
работење со хартии од вредност согласно  пропишани-
от образец Изјава (Образец И-ОДБ1)“. 

- точката 6 се брише 
- точките 7 и 8 стануваат точки 6 и 7. 

 
Член 2 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Комисијата е должна по барањето  за обновување 

на дозвола за брокер да одлучи во рок од 60 календар-
ски дена од денот на доставување на барањето до Ко-
мисијата“. 

 
Член 3 

Во Изјвата Образец И-ОДБ на овој Правилник, пр-
вата алинеа се брише. 

     
Член 4 

По Образец И-ОДБ се додава нов образец на Изјава 
И-ОДБ 1. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 08-953/1            Комисија за хартии од вредност  

8 април 2011 година           на Република Македонија,        
    Скопје                                  Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1557. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1558. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во вториот квартал од 2011 година, на седницата одр-
жана на 19 април 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРО-
ДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУ-
ЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА  
РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ  

ОД 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за вториот 
квартал од 2011 година, се утврдува да изнесува 
23,6844 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас во вто-
риот квартал од 2011 година, во износ од 19,0094 
ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3,  
утврдени со Одлуката за определување продажна цена 
на природен гас во вториот квартал од 2011 година  
(„Службен весник на РМ” бр. 52/11); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,0935 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас во вториот квартал од 2011 
година („Службен весник на РМ” бр. 52/11); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/10).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

           
УП1 Бр. 08-24 

19 април 2011 година                         Претседател,                                       
     Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

1559. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) а во врска 

со член 28 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации, на  
14.4.2011 година, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИ-
ФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и формата на ноти-

фикацијата, потребната документација и потврдата за 
регистрација „Службен весник на РМ“ бр.143 од 
27.11.2009 година, во член 6 став (1) бројот „15 (петна-
есет)“ се брише и се заменува со зборот „7 (седум)”.  

Став (5) се менува и гласи: 
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„Операторот и/или давателот на услуги треба да за-
почне со работа на датумот определен во нотификаци-
јата, а доколку дојде до промена на истиот да ја изве-
сти Агенцијата во рок од седум дена пред промената на 
датумот определен во нотификацијата. Агенцијата ќе 
го избрише од нејзината службена евиденција операто-
рот и/или давателот на услуги кој не започнал со рабо-
та на датумот определен во нотификацијата, а не ја из-
вестил Агенцијата за промена на истиот.“ 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

По неговото влегување во сила, овој Правилник ќе 
биде објавен на веб страната на Агенцијата. 

 
  Бр. 02-2009/1     Агенција за електронски комуникации 

15 април 2011година                   Директор,                  
   Скопје                            Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1560. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ, на ден 13.4.2011 година, го донесе 
следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
Благој Бањански, со живеалиште во Кавадарци на 

ул. „Иво Лола Рибар” бр.3,  именуван за подрачјето на 
Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен 
суд Кавадарци и Основен суд Неготино, датумот 
27.4.2011 година, се определува како ден за отпочнува-
ње со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 29.3.2011 година лицето Благој Бањански 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен суд Ка-

вадарци и Основен суд Неготино, поради што Комора-
та на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 
од Законот за извршување („Службен весник на РМ” 
бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 
и 171/10), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
   Бр. 01-722                          Комора на извршители  

14 април 2011 година              на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                             Антонио Коштанов, с.р.  

___________ 
1561. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ, на ден 18.4.2011 година, го донесе 
следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
Душан Филиповиќ, со живеалиште во Битола на ул. 

„Иво Лола Рибар” бр. 37, именуван за подрачјето на 
Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд 
Дебар, датумот 1.5.2011 година, се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 29.3.2011 година лицето Душан Филиповиќ 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Де-
бар, поради што Комората на извршители на РМ, врз 
основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), одлучи како 
во изреката на ова решение. 

          
   Бр. 01-763                          Комора на извршители  

18 април 2011 година              на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                             Антонио Коштанов, с.р.  
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1562. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  член 9 од Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 
18 април 2011 година, го донесе следното  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Никола Спиридоновски роден 18.4.1947 година, 
избран на 20.7.2009 година за  Јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Куманово, му се утврди 
престанок на функцијата јавен обвинител поради ис-
полнување на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  
престанува заклучно со 18.4.2011 година. 

  
 СОР бр. 3/11                Совет на јавните обвинители 

18 април 2011 година           на Република Македонија 
     Скопје                                   Претседател, 
                                             Костадин Кизов, с.р. 

_________ 
1563. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно член 9 од Законот за Советот на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 
18.4.2011 година, го донесе следното  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Здравка Чипуровска родена на 19.4.1947 година, 
избрана на 14.4.2009 година за Јавен обвинител во Ви-
шото јавно обвинителство Битола, и се утврди преста-
нок на функцијата јавен обвинител поради исполнува-
ње на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 19.4.2011 година. 

  
СОР бр. 4/11                 Совет на јавните обвинители 

18 април 2011 година           на Република Македонија 
     Скопје                                   Претседател, 
                                             Костадин Кизов, с.р. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИАЦИОНА СИГУРНОСТ 
1564. 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 11 од Законот 
за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КО-
ЛИЧИНИ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРАНА, ВОДА, 
ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ 
ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО  

И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Во Правилникот за максимално дозволени количи-

ни на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, 
производи и суровини од животинско и растително по-
текло и предмети за општа употреба („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 163/09) член 3 став 1 се 
менува и гласи: 

„Максимално дозволените количини на радионук-
лиди во храната наменети за пазар после нуклеарна не-
среќа или радијационен вонреден настан се дадени во 
Прилог бр.1, Табела 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Максимално дозволените количини на радионук-

лиди во добиточната храна наменети за пазар после 
нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан 
се дадени во Прилог бр.1, Табела 2 кој е составен дел 
на овој правилник.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Прилогот бр.1 се заменува со нов Прилог бр.1 кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр. 01-273/3 

13 април 2011 година                             Директор, 
     Скопје                                   д-р Нузи Шахин, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1565. 

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, 42/10 и 97/10), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2011 година, во однос на месец февруари 2011 година, е 

повисока за 1,7%. 
2. Правото на пораст на платите за месец март 2011 година, во однос на месец февруари 2011 година, за ра-

ботодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,85%. 
 
                                                                                Министер, 
                                                                        Џељаљ Бајрами, с.р. 
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