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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1133.
Врз основа на член 42, став 4 од од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION
UPC ДООЕЛ ТЕТОВО НА БЕРАТ ШАХСИВАРИ ОД
СЕЛО СЛАТИНО ВО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДООЕЛ ТЕТОВО
Член 1
Се дава согласност на Друштвото СУПЕР НОУВА
ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово,
како носител на правото на концесија на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија добиена по основ на
Договор за концесија со бр.12-2867/10 од 20.3.2012 година, Договор за концесија со бр.12-2867/11 од
20.3.2012 година и Договор за концесија со бр.122867/12 од 20.3.2012 година, за пренос на 50% од уделот од единствениот содружник Друштвото УРБАН
ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN
CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ Тетово на Берат Шахсивари од село Слатино.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2057/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1134.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА B1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КО
БЛАЦЕ КАЛЕ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена B1- образование и наука
КО Блаце Кале, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2183/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1135.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНИ ПОДЛОГ ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ
НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА
КО ДОЛНИ ПОДЛОГ, ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долни Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долни Подлог, Општина
Кочани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2605 м2,
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3240/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1136.
Врз основа на член 21, став 2 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ
ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
1. За членови на Главниот штаб за заштита и спасување се именуваат:
- д-р Саит Саити, генерален секретар на Црвениот
крст на Република Македонија;
- Тони Петрески, раководител на Сектор за цивилно
воена соработка со регионални центри за одбрана во
Министерството за одбрана, одговорен за планирање;
- Слободан Вуковиќ, раководител на Одделението
за мобилизациски работи во Дирекцијата за заштита и
спасување, одговорен за оперативни работи, обука и
употреба на силите за заштита и спасување;
- Дејан Ивковски, раководител на Одделение за
миграција на бегалци и странци и хуманитарна помош
во Министерство за труд и социјална политика, одговорен за засолнување, евакуација и згрижување на настраданото и загрозено одделение;
- д-р Владо Спиркоски, раководител на Сектор за
логистика и правно -финансиски работи во Институтот
за јавно здравје на Република Македонија, одговорен
за радиолошка хемиска и биолошка заштита;
- Јасмина Саздова, советник за патен сообраќај и
инфраструктура и кабинетски службеник на Министерот за транспорт и врски од областа на одбраната во
Министерството за транспорт и врски, одговорна за
заштита и спасување од урнатини;
- Славе Арсовски, директор на Управата за водостопанство во Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговорен за заштита и спасување од поплави;
- Николчо Киров, помошник директор во Секторот
за заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола во
ЈП „Македонски шуми“, одговорен за заштита и спасување од пожари;
- Душко Крстевски, началник на единица за подготовки и постапување во сложена и кризна состојба во
Министерството за внатрешни работи, одговорен за неексплодирани убојни и експлозивни средства;
- прим.д-р Јованка Костовска, државен советник за
здравствена заштита во Министерството за здравство,
одговорна за прва медицинска помош;
- Билјана Стојманова, помлад соработник, по овластување раководител на Одделение за итни мерки во
Агенцијата за храна и ветеринарство, одговорна за
заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
- Исуф Фетаи, соработник во Секторот природа при
Министерството за животна средина и просторно планирање, одговорен за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло;
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- Трајче Малов, соработник во Секторот за одржлив
развој на локалната самоуправа во Министерство за локална самоуправа, одговорен за соработка со единиците на локалната самоуправа;
- Владо Стојанов, раководител на Одделението за
наменско производство, обрамбени подготовки и кризен менаџмент во Министерството за економија –
Управа за наменско производство, одговорен за логистичко обезбедување;
- Зоран Филовски, советник за соработка со трговски друштва, академски институции, лаборатории,
невладини организации и верски заедници во Центарот
за управување со кризи, одговорен за асанација на теренот;
- Мартина Вранеш, советник за Обединетите нации
и други меѓународни организации во Министерството
за надворешни работи, одговорна за меѓународна соработка;
- Јасмина Петреска, советник за работи од областа
на одбраната и за класифицирани информации од Кабинетот на министерот во Министерство за финансии,
одговорна за финансиски работи;
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа решение
престанува да важи Решението за именување на членови на Главниот штаб за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/11).
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2532/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1137.
Врз основа на член 394 став (1) алинеја 5 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија” бр. 169/15, 226/15,
55/16 и 11/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА
ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА
И
ВОЗАЧКА
КНИШКА, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ИЗДАДЕНИ
ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ И ВОЗАЧКИ КНИШКИ ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот
на возачка дозвола и возачка книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на
евиденциите за издадени возачки дозволи и книшки во
Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/17, 89/17 и
126/17), Прилогот бр. 2 и Прилогот бр. 2-А се заменуваат со нови Прилог бр. 2 и Прилог бр. 2-А, кои се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1.1-27247/1
29 март 2018 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1138.
Врз основа на член 64, став (8), член 65, став (18) и
член 66, став (4) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18),
министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНО ИНТЕРВЈУ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ СЛУЖБЕНИК, ПОБЛИСКИТЕ
КРИТЕРИУМИ ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО
ИНСТИТУЦИИ СО ПОМАЛКУ ОД 20 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
СО РАНГ ЛИСТА НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ И
СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ И НАЧИНОТ
НА ОЦЕНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ВО ДРУГИ ОКОЛНОСТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на
спроведување на полугодишното интервју, формата и
содржината на извештајот за полугодишно интервју,
поблиските критериуми за начинот на оценување на
административниот службеник, поблиските критериуми за начинот на оценување на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, формата и содржината на обрасците за
оценување, формата и содржината на извештајот со
ранг листа на годишни оценки, како и содржината на
извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности.
Член 2
(1) Од страна на непосредно претпоставениот административен службеник, односно раководниот административен службеник, односно секретарот или раководното лице на институцијата во која не се назначува
секретар, во случаите кога административниот службе-
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ник нема непосредно претпоставен административен
службеник (во натамошниот текст: претпоставениот),
во периодот од 01 до 15 декември, се утврдуваат работните цели и задачи за наредната година, како и индивидуалните планови за стручно усовршување за сите
административни службеници со кои раководи.
(2) При утврдување на работните цели и задачи,
претпоставениот ги зема во предвид стратешкиот план
и/или годишната програма за работа на институцијата
за наредната година, нивото на работно место и општите и посебните компетенции на административниот
службеник, водејќи сметка да бидат јасни, прецизни,
мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.
(3) При утврдување на индивидуалниот план за
стручно усовршување, претпоставениот ја зема во
предвид потребата од развој и унапредување на работните компетенции на административниот службеник,
заради ефикасно извршување на утврдените работни
цели и задачи од став (2) на овој член, како и заради
можноста за унапредување.
(4) Работните цели и задачи, како и индивидуалниот план за стручно усовршување, претпоставениот ги
утврдува во соработка со административниот службеник во првите колони од Табелите 2 и 4 од Образецот
за оценување на административниот службеник.
(5) Образецот од став (4) на овој член, кој е даден
во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник, се
печати во формат А4 на бела хартија и содржи:
- штембил;
- наслов;
- податоци за учесниците во оценувањето (оценуван/оценувач);
- работни цели и задачи;
- реализирани работни задачи надвор од описот на
работното место;
- план за стручно усовршување и развој и мерки за
подобрување на ефектот;
- проценка од полугодишно интервју;
- договор за други оценувачи на административниот службеник;
- оценување од оценувачот;
- годишна оценка; и
- датум и потпис на претпоставениот.
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Член 3
(1) Најдоцна до 31 мај, од страна на претпоставениот се спроведува полугодишно интервју со сите административни службеници со кои раководи.
(2) На полугодишното интервју претпоставениот, за
секој административен службеник со кој го врши интервјуто го утврдува:
- нивото на реализација на работните цели и задачи
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективноста, ефикасноста и почитувањето на роковите, како и
капацитетот на административниот службеник за применливост на општите и посебните работни компетенции за остварување на работните цели и задачи;
- нивото на придонесот кон остварување на надлежностите на институцијата, односно стратешкиот план
и/или годишната програма за работа на институцијата личниот удел, посветеноста и ангажираноста во планирањето и остварувањето на резултатите, работната етика и дисциплина;
- нивото на посветеност на учење и развој – реализација на индивидуалниот план за стручно усовршување, ниво на мотивација за надградба на компетенциите.
(3) Извештајот од полугодишното интервју на ад-

претпоставениот во соработка со административниот
службеник предлага дополнителна обука или менторство и му изрекува писмена опомена.

министративниот службеник (во натамошниот текст:

во тековната година ги наведува реализираните работ-

Полугодишниот извештај), кој е даден во Прилог бр.2

ни задачи надвор од описот на работното место.

и е составен дел на овој правилник, се печати во формат А4 на бела хартија и содржи:
- штембил;

Член 5
(1) Заради спроведување на постапката за оценување, административниот службеник кој се оценува (во
натамошниот текст: оценуваниот), на претпоставениот,
најдоцна до 15 септември му предлага други оценувачи.
(2) Во периодот од 15 до 30 септември оценуваниот
и претпоставениот на заедничка средба постигнуваат
договор за другите оценувачи од институцијата (во натамошниот текст: внатрешните оценувачи) и другите
оценувачи надвор од институцијата (во натамошниот
текст: надворешните оценувачи).
(3) Во институции со помалку од 20 административни службеници како други оценувачи се определуваат тројца вработени од институцијата со кои административниот службеник соработувал во тековната
година.
Член 6
(1) Оценуваниот во периодот од 01 до 09 октомври

(2) Претпоставениот го оценува оценуваниот во периодот од 10 до 20 октомври за тековната година.
(3) Претпоставениот го оценува административни-

- наслов;

от службеник врз основа на нивоата на: реализацијата

- податоци за учесниците во интервјуто;

на работните цели и задачи, придонесот кон остварува-

- полугодишно интервју;

ње на стратешкиот план на институцијата и посвете-

- план за подобрување;

носта на учење и развој.

- датум на спроведување на интервјуто; и

(4) Претпоставениот го оценува оценуваниот со

- потписи на претпоставениот кој го спровел интер-

оценка „5“, кога остварува степен на реализација на ра-

вјуто и на административниот службеник со кој се

ботните цели и задачи над очекуваното, дава исклучи-

спроведува интервјуто.

телен придонес кон остварување на стратешкиот план
на институцијата, на максимално ниво (100%) ги де-

Член 4
Ако во полугодишниот извештај е утврдено дека
административниот службеник не ги исполнил поставените цели, односно покажува незадоволителни резултати за време на полугодишниот период, не покажува потребна стручност и компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува ненавремено, односно не покажува
интерес за квалитетот на извршување на работните,

монстрира општите и посебните работни компетеции
за работното место, во целост го реализира планот за
стручно усовршување и наученото го применува за подобрување на остварувањето на работните цели и извршувањето на работните задачи.
(5) Претпоставениот го оценува оценуваниот со
оценка “4”, кога остварува очекуван степен на реализација на работните цели и задачи, дава значителен придонес кон остварување на стратешкиот план на инсти-
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туцијата, на високо ниво (до 75%) ги демонстрира општите и посебните работни компетеции за работното
место и во целост го реализира планот за стручно усовршување.
(6) Претпоставениот го оценува оценуваниот со
оценка “3”, кога остварува половичен степен на реализација на работните цели и задачи, дава половичен
придонес кон остварување на стратешкиот план на
институцијата, на просечно ниво (50%) ги демонстрира
општите и посебните работни компетеции за работното
место и половично го реализира планот за стручно
усовршување.
(7) Претпоставениот го оценува оценуваниот со
оценка “2”, кога остварува помалку од половичен степен на реализација на работните цели и задачи, дава
помалку од половичен придонес кон остварување на
стратешкиот план на институцијата, под просечно ниво
(под 50%), ги демонстрира општите и посебните работни компетенции за работното место и делумно го реализира планот за стручно усовршување и има мала или
недоволна примена на наученото при извршувањето на
работните цели и задачи.
(8) Претпоставениот го оценува оценуваниот со
оценка “1”, кога остварува низок степен на реализација
на работните цели и задачи, не дава придонес кон или
го оневозможува остварувањето на стратешкиот план
на институцијата, на минимално ниво (до 25%) ги демонстрира општите и посебните работни компетенции
за работното место, незначително го реализира планот
за стручно усовршување и нема примена на наученото
при извршувањето на работните цели и задачи.
Член 7
(1) Заради координација на претпоставените во
врска со распределбата на оценката „5“ со која согласно закон можат да бидат оценети најмногу 5% од оценуваните во институцијата во периодот од 20 до 31 октомври во тековната година, од страна на секретарот,
односно раководното лице на институцијата во која не
се назначува секретар, се организира состанок.
(2) На состанокот од став (1) на овој член, покрај
секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, присуствуваат само
оние претпоставени кои за административните службеници кои ги оценувале дале предлог-оценка “5” и истите даваат образложение за таквата предлог-оценка.

(3) Врз основа на образложенијата на претпоставените, конечната распределба на оценките „5“ се врши
во договор меѓу присутните на состанокот, по што секој од претпоставените ја внесува конечната оценка за
административниот службеник во Табелата 7 од Образецот за оценување на административниот службеник.
(4) Ако не може да се постигне договор од став (3)
на овој член, од страна на секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува
секретар, се организира гласање и бодување, врз основа на кое бодување се врши конечна распределба на
оценките „5“, по што секој од претпоставените ја внесува конечната оценка за административниот службеник во Табелата 7 од Образецот за оценување на административниот службеник.
(5) Гласањето од став (4) на овој член се врши анонимно, на начин што секој од претпоставените и секретарот, на сите административни службеници оценети
со предлог-оценка “5”, им распределува определен број
на бодови, и тоа најмалку 1 бод, а најмногу толку бодови колку што се административни службеници оценети
со предлог-оценка “5”, без повторување на бодовите,
по што бодовите се собираат и се определува за кои административни службеници конечната оценка ќе биде
“5”.
Член 8
(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето, од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациона единица, на Комисијата за
спроведување на оценувањето, со записник и се предава:
- прозрачна кутија за оценување;
- Листа за оценување на административните службеници од внатрешни оценувачи (во натамошниот
текст: Листата);
- за секој раководен административен службеник од
Листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на раководен административен службеник (во
натамошниот текст: Образецот Б);
- за секој стручен административен службеник од
Листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на стручен административен службеник (во натамошниот текст: Образецот В); и
- за секој помошно-стручен административен службеник од Листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на помошно-стручен административен службеник (во натамошниот текст: Образецот Г).
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(2) Во просторијата во која се спроведува оценувањето, на денот и часот на оценувањето, од страна на
Комисијата за спроведување на оценувањето на внатрешните оценувачи им се распределуваат копиите на
обрасците од алинеите 3, 4 и 5 од ставот (1) на овој
член, по што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот образец, на начин што со помош на индикаторите пропишани во Правилникот за рамката за општи
работни компентенции за административните службеници , даваат оценка од “1”, “2”, “3”, “4”или “5” за секоја од наведените општи компетенции и пополнетиот
образец го ставаат во кутијата за оценување.
(3) На внатрешните оценувачи кои од објективни
причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да
присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето,
Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш
им ги доставува соодветните обрасци по електронска
пошта на нивната службена адреса, кои треба најдоцна
два работни дена од приемот на истите да ги пополнат
и да ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија
до службената адреса на секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар.
(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за
внатрешниот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден во став (3) на овој член, ќе внесе образложение
во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка.
(5) Ако некој од внатрешните или од надворешните
оценувачи, од оправдани причини не учествува во постапката за оценување, или не го пополни образецот за
оценување, тогаш просечната оценка од другите оценувачи се добивка кога збирот од просечните оценки на
оние оценувачи кои учествувале во оценувањето и дале
оценки, ќе биде поделен со бројот на оценувачи кои
учествувале во оценувањето и дале оценка.
(6) По завршувањето на оценувањето, односно по
истекот на рокот од став (3) на овој член, доколку на
денот и часот на оценувањето има отсутни внатрешни
оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување
на оценувањето се составува Записник за спроведеното
оценување и заедно со обрасците се доставува до секретарот, односно раководното лице на институцијата
во која не се назначува секретар.
(7) Од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациона единица, во соработка со

10 април 2018

секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, од 1 до 15 ноември,
врз основа на оценките од пополнетите обрасци од
другите оценувачи, за секој оценуван административен
службеник се пресметува и се заведува оценката од
внатрешните оценувачи.
(8) Листата која е дадена во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со
А4 формат и содржи податоци за оценуваните и нивните внатрешните оценувачи и тоа: реден број, име, презиме, шифра и назив на работното место.
(9) Образецот Б, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија
со А4 формат и содржи:
- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и
назив на работно место); и
- оценка од друг оценувач.
(10) Образецот В, кој е даден во Прилог бр. 5 и е
составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи:
- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и
назив на работно место); и
- оценка од друг оценувач.
(11) Образецот Г, кој е даден во Прилог бр. 6 и е
составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи:
- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и
назив на работно место); и
- оценка од друг оценувач.
(12) По исклучок од ставовите (1), (2), (3), (4), (6) и
(8) на овој член, во институции со помалку од 20 административни службеници, најдоцна до 15 октомври во
тековната година, од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги
врши работите на таа организациона единица, на другите оценувачи, во посебен плик за секој образец одделно, се доставувa:
- за секој раководен административен службеник
што треба да го оценат, соодветен број на копии од образецот за оценување на раководен административен
службеник (Образец Б),
- за секој стручен административен службеник што
треба да го оценат, соодветен број на копии од образецот за оценување на стручен административен службеник (Образец В); и
- за секој помошно-стручен административен службеник што треба да го оценат, соодветен број на копии
од образецот за оценување на помошно-стручен административен службеник (Образец Г).
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(13) Во случаите од став (12) на овој член, другите
оценувачи пополнетите обрасци за оценување ги доставуваат до организационата единица за управување со
човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на
таа организациона единица, најдоцна до 1 ноември во
тековната година.
Член 9
(1) Од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациона единица, најдоцна до 1
октомври во тековната година, до надворешните оценувачи наведени во Табелата 6 од Образецот за оценување на административниот службеник, по електронска пошта на нивната службена адреса, им доставува
покана за оценување, соодветен образец за оценување
од член 8 ставовите (9), (10) или (11) од овој правилник, како и напомена дека пополнетиот образец треба
да се прати на електронската адреса на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациона единица, најдоцна до 1 ноември во тековната година.
(2) Од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациска единица, најдоцна пет дена пред крајниот рок за оценување од надворешните
оценувачи, се доставува потсетување на електронската
адреса на надворешните оценувачи.
(3) Ако оценуваниот има непосреден постојан контакт со граѓани (шалтерски работник), и ако постои

Бр. 63 - Стр. 13

та во која не се назначува секретар, од 01 до 15 ноември во тековната година, врз основа на оценките од пополнетите обрасци од другите оценувачи, за секој оценуван административен службеник се пресметува и во
Табелата 8 од Образецот за оценување на административниот службеник, ја заведува оценката од надворешните оценувачи.
(6) Одредбите од ставовите од (1) до (5) на овој
член не се применуваат за институциите со помалку од
20 административни службеници.
Член 10
(1) Раководното лице на институцијата, при распоредување на административниот службеник на друго
работно место во институцијата, односно при давање
на согласност за преземање на административниот
службеник во друга институција, на административниот службеник му доставува Извештај за оценување во
други околности, кој ја содржи неговата оценка за периодот до распоредувањето, односно преземањето.
(2) Во случаите кога административниот службеник
кој се распоредува, односно презема, е раководен административен службеник, истиот пред да замине на
новото работно место, за административните службеници со кои раководи и тоа за периодот до неговото
распоредување, односно преземање, изготвува поединечни Извештаи за оценување во други околности, и
истите ги доставува до раководното лице на институцијата.

електронски систем за оценување на неговата работа

(3) Образецот на извештаите од ставовите (1) и (2)

од граѓаните, а таквиот систем, од страна на Министер-

на овој член, е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел

ството за информатичко општество и администрација е

на овој правилник и истиот содржи:

сертифициран за користење, за оценка од надворешни-

- штембил;

те оценувачи ќе се смета оценката која се добива преку

- наслов;

електронскиот систем за оценување.

- податоци за околноста која ќе настапи;

(4) Во случаите од став (3) на овој член, организационата единица за управување со човечки ресурси
или лицето кое ги врши работите на таа организациона
единица, од 01 до 15 ноември во тековната година во
Табелата 8 од Образецот за оценување на административниот службеник, ја внесува оценката од електронскиот систем за оценување (семафор или сл.).
(5) Од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа организациона единица, во соработка со
секретарот, односно раководното лице на институција-

- податоци за оценувачот (име и презиме; шифра и
назив на работно место);
- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и
назив на работно место);
- оценка од оценувачот и коментари за оценката; и
- потпис на оценувачот и потпис на раководното
лице на институцијата.
Член 11
(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела
оценка од 1 до 5.

Стр. 14 - Бр. 63

(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува
оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,65 и
истата се изразува во втора децимала.
(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја
оценета општа работна компетенција се изразува со цела оценка од 1 до 5.
(4) Поединечната оценка на секој од другите оценувачи, претставува збир од оценките за секоја општа работна компетенција, поделен со бројот на оценувани
работни компетенции и истата се изразува во втора децимала.
(5) Оценката од внатрешните оценувачи претставува збир на поединечните оценки од внатрешните оценувачи, поделен со бројот на внатрешни оценувачи кои
оценувале, и истата се изразува во втора децимала.
(6) Оценката од надворешните оценувачи со кои
оценуваниот административен службеник имал непосредна соработка, претставува збир на поединечните
оценки од надворешните оценувачи, поделен со бројот
на надворешни оценувачи, и истата се изразува во втора децимала.
(7) Во институциите во кои е воспоставен електронски систем за оценување од страна на граѓаните, по неговата сертификација од страна на Министерството за
информатичко општество и администрација, за оценка
од надворешните оценувачи ќе се смета оценката која
се добива од системот.
(8) Оценката од другите оценувачи е збир од оцен-
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(12) Во институции со помалку од 20 административни службеници, не се применуваат одредбите од
ставовите (6), (7) и (8) на овој член.
Член 12
(1) Образецот на Извештајот со ранг-листа на годишни оценки на административните службеници кој е
даден во Прилог бр. 8 и е составен дел на овој правилник, содржи: штембил на институцијата со архивски
број и датум; назив и единствен матичен број на институцијата, податоци за административните службеници:
реден број, име и презиме, единствен матичен број на
граѓанинот, шифра на работно место, назив на работно
место, годишна оценка изразена во втора децимала,
просечна оценка на ниво на институција, место за потпис и печат.
(2) Ако во институцијата 5% од вработените изнесува не цел број, тогаш добиениот број се заокружува
на плус еден службеник доколку во втора децимала
бројот изнесува 0.51 или повеќе.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овoj правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на адми-

ката на внатрешните оценувачи и оценката на надво-

нистративниот службеник, формата и содржината на

решните оценувачи поделен со два, и истата се изразу-

обрасците за оценување, формата и содржината на из-

ва во втора децимала.

вештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината

(9) Пондерирана оценка од другите оценувачи прет-

на извештаите и начинот на оценување на администра-

ставува оценката од став (8) на овој член, помножена

тивните службеници во други околности, како и поб-

со 0,35 и истата се изразува во втора децимала.

лиските критериуми за начинот на оценување, и начи-

(10) Годишната оценка на ефектот на администра-

нот на реализација на мерките за одличен и слаб учи-

тивниот службеник претставува збир од пондерираната

нок на административен службеник во институции со

оценка од оценувачот и пондерираната оценка од дру-

помалку од 20 административни службеници („Служ-

гите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала

бен весник на Република Македонија“ број 34/15).

и описно, согласно закон.
Член 14

(11) Пресметката на пондерираните оценки и годишната оценка на сите административни службеници

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

во институцијата се врши од страна на организациона-

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

та единица за управување со човечки ресурси или ли-

лика Македонија“.

цето кое ги врши работите на таа организациона единица, најдоцна до 01 декември во тековната година, во

Бр. 12/2-2190/2

Министер за информатичко

Табелата 8 од Образецот за оценување на администра-

30 март 2018 година

општество и администрација,

Скопје

Дамјан Манчевски, с.р.

тивниот службеник.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1139.
Врз основа на член 70, став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ
ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ
ХРАНА ЗА 2018 ГОДИНА
I
Средства за реализација на оваа програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2018 година се утврдени во износ од 1.
800.000,00 денари и тоа од следните извори:

II
Средствата за реализација на оваа програма ќе бидат искористени за плаќање на лабораториски услуги
за утврдување на определени параметри во прехранбените производи и купување на прехранбените производи кои ќе се набавуваат од големи продажни објекти со
финансиски средства планирани за секоја контрола во
вредност од 10 % на износ на сумата определен за контролата. За реализација на предвидените активности
Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе програма за контрола, за што се планира да се купат вкупно
1087 прехранбени производи.
III
Целта на оваа програма е контрола и превентива на
одделни физички, хемиски и биолошки опасности во
определени видови или категории храна, како што се:
- одделни адитиви во определени видови или категории храна (прехранбени бои, конзерванси, нитрити
и нитрати, полифосфати, засладувачи)
- нутритивните состојки на одделни видови храна
или
- други нови опасности по безбедност на храната.
Категории или определени видови на храна кои
што ќе се испитуваат се следните:
- кондиторски производи,
- млеко и млечни производи,
- млечни намази,
- сладоледи и пудинзи,
- мајонези и маргарини,
- месо и месни преработки,
- паштети,
- салами,
- сувомеснати производи и колбаси,
- трајни сувомеснати производи,
- месни конзерви,
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- освежителни безалкохолни пијалоци,
- овошје, зеленчук, печурки и нивни производи,
- пекарски производи (ќекси, колачи, тестенини, брзо замрзнати теста и слични производи),
- производи од какао, производи слични на чоколадо, бонбонски производи и крем производи,
- гуми за џвакање,
- готови јадења,
- овошни сокови,
- мармалади и џемови,
- супи,
- детски кашички и сокови,
- додатоци во исхраната,
- храна за посебна нутритивна употреба и
- други прехранбени производи.
IV
Контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или
категории храна за 2018 година се состои од следните
активности и тоа:
IV.1. Контрола на прехранбени бои во храната;
IV.2. Контрола на конзерванси во храната;
IV.3. Контрола на нитрити и нитрати во месо и месни преработки;
IV.4. Контрола на полифосфати во месни производи;
IV.5. Контрола на засладувачи во храната;
IV.6. Контрола на количината на нутритивни состојки во храната и
IV.7. Контрола на прехранбени производи за кои
постои сомнеж дека содржат состојки кои не се дадени
во означувањето на храната или други нови опасности.
IV.1. Контрола на прехранбени бои во храната
Контрола на прехранбени бои во храната се однесува на следните категории храна и тоа:
- Кондиторски производи;
- Млечни производи;
- Месо и месни преработки;
- Освежителни безалкохолни пијалоци и
- Пекарски производи, кекси, колачи, тестенини,
брзо замрзнати теста и слични производи.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 150 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 300 000,00 денари.
Контролата на прехранбените бои треба да е во согласност со Правилникот за адитивите што можат да се
употребуваат во производство на храна и Правилникот
за специфичните критериуми и барања за чистота на
адитивите што можат да бидат содржани во храната.
IV.2. Контрола на конзерванси во храната
Контрола на конзерванси во храната се однесува на
следните категории храна и тоа:
- Готови јадења;
- Овошни сокови;
- Безалкохолни пијалоци;
- Сувомеснати производи и колбаси;
- Мармалади и џемови;
- Детски кашички и сокчиња;
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- Супи;
- Млечни намази;
- Кондиторски производи и
- Мајонези и маргарини.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 200 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 240 000,00 денари.
Контролата на конзервансите треба да е во согласност со Правилникот за адитивите што можат да се
употребуваат во производство на храна и Правилникот
за специфичните критериуми и барања за чистота на
адитивите што можат да бидат содржани во храната.
IV.3. Контрола на нитрити и нитрати во месо
и месни преработки
Контрола на нитрити и нитрати во месо и месни
преработки се однесува на следните категории храна и
тоа:
- Паштети;
- Салами;
- Колбаси;
- Сувомеснати производи;
- Трајни сувомесни производи и
- Месни конзерви.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 200 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 200 000,00 денари.
Контролата на нитрити и нитрати во месо и месни
преработки треба да е во согласност со Правилникот за
адитивите што можат да се употребуваат во производство на храна и Правилникот за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да
бидат содржани во храната.
IV.4. Контрола на полифосфати во месни производи
Контрола на полифосфати во месни производи се
однесува на следните категории храна и тоа:
- Паштети;
- Салами;
- Колбаси и
- Сувомеснати производи.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 150 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 300 000,00 денари.
Контролата на полифосфати во месни производи
треба да е во согласност со Правилникот за адитивите
што можат да се употребуваат во производство на храна и Правилникот за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната.
IV.5. Контрола на засладувачи во храната
Контрола на засладувачи во храната се однесува на
следните категории храна и тоа:
- Млеко и млечни производи, сладоледи и пудинзи;
- Овошjе, зеленчук, печурки и нивни производи;
- Пекарски производи, кекси, колачи, тестенини,
брзо замрзнати теста и слични производи;
- Производи од какао, производи слични на чоколадо, бонбонски производи и крем производи, гуми за
џвакање;
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- Освежителни безалкохолни пијалоци и
- Други прехранбени производи.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 217 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 260 000,00 денари.
Контролата на засладувачите треба да е во согласност со Правилникот за адитивите што можат да се
употребуваат во производство на храна и Правилникот
за специфичните критериуми и барања за чистота на
адитивите што можат да бидат содржани во храната.
IV.6. Контрола на количината на нутритивни
состојки во храната
Контрола на количината на нутритивни состојки во
различни категории храна, при што лабораториски ќе
се испитуваат следните параметри и тоа:
- Протеини;
- Јаглени хидрати;
- Влакна и
- Масти.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 150 мостри храна за што
предвидени се средства во износ од 300 000,00 денари.
IV.7. Контрола на прехранбени производи за кои постои сомнеж дека содржат состојки кои не се наведени во означувањето на храната или други нови
опасности
Контрола на прехранбени производи за кои постои
сомнеж дека содржат состојки кои не се наведени во
означувањето на храната или други нови опасности,
при што лабораториски ќе се испитува составот на производите од следните категории и тоа:
- Додатоци во исхраната;
- Храна со посебна нутритивна употреба и
- Други прехранбени производи.
За спроведување на оваа контрола предвидени се
лабораториски испитувања на 20 мостри храна за што
се предвидени средства во износ од 200 000,00 денари.
Земањето на мостри ќе се врши по информации добиени од RASFF системот како и со проверка на регистрите на одобрени производи и определување на можен
ризик од појава на опасност од непријавена состојка
или неодобрена состојка во производот.
V
За реализација на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.
VI
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-4198/5
23 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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