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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Врз основа на член 82-з став (3) од Законот за државните 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), 
министерот за информатичко општество и администрација, 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 Годишниот извештај за податоците од 
Регистарот на државните службеници (во натамошниот текст: Годишниот 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 дополнителни податоци и информации со кои 
располага Регистарот 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 администрација. 

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
содржината на годишниот извештај за податоците од Регистарот на државните 
службеници. (“Службен весник на Република Македонија“ бр.1/07) 
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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. 
 


