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Врз основа на член 62 ставови (2) и (3) 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 ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ОЦЕНУВАЊА 

НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за извршените оценувања на јавните 

службеници (во натамошниот текст: Извештај). 
 

Член 2 
Со Извештајот се обезбедуваат податоци и информации за  извршените оценувања на јавните службеници. 
 

Член 3 
(1) По завршеното оценување, Извештајот потпишан од раководното лице на  институцијата се доставува до 

Министерството за информатичко општество и администрација. 
(2) Доколку настапат промени во оценките како резултат на одлучувањето по жалба на оценувањето, до 

Министерството за информатичко општество и администрација  се доставува дополнување на Извештајот. 
 

Член 4 
(1) Образецот  за Извештајот содржи: штембил на институцијата во која се вработени јавните службеници 

со архивски број и датум, податоци за бројот и процентот на оценети и неоценети јавни службеници, причините 
за неоценетост, податоци за бројот и процентот на поединечни оценки, податоци за евентуалните потешкотии 
во оценувањето и предлози за нивно отстранување, податоци за бројот и процентот на доставени жалби до 
Агенцијата за администрација и за бројот на прифатени жалби, други коментари, како и табеларен приказ на 
извршените оценувања на јавните службеници (реден број, име и презиме, ЕМБГ, работно место, оценка-
нумеричка и дескриптивна, потпис на раководно лице во институцијата и место за печат. 

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 
 

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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