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1 од 6 

Врз основа на член 59 став (2) од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ 
МЕРКИ ЗА УТВРДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и формата на Годишниот извештај за изречените мерки за 

утврдена дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници (во натамошниот текст: 
Извештајот).   

 
Член 2 

 Извештајот содржи податоци и информации за спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност на јавните службеници.  

 
Член 3 

Извештајот се води на Образец, во писмена и електронска форма. 
Образецот на Извештајот од став (1) на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Образецот на Извештајот содржи: штембил на институцијата со архивски број и датум; назив: „ГОДИШЕН 

ИЗВЕШТАЈ за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност“; периодот за кој се 
однесува; основни податоци за институцијата (назив, адреса, контакт); наративна оцена на спроведувањето на 
постапките за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност; поединечен преглед на спроведените 
постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници; збирен преглед 
на спроведените постапки за дисциплинска одговорност (дисциплинска неуредност и дисциплински престап); 
збирен преглед на спроведените постапки за материјална одговорност; печат на институцијата и потпис од 
овластен потписник на институцијата; шифрарник за пополнување на Извештајот во збирниот преглед, во 
делот на видот на одговорноста, основата за одговорноста и видот на изречените мерки.  

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за јавните службеници. 
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