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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Врз основа на член 78 став (3) од Законот за јавни 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 ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

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

податоците од Регистарот на јавни службеници. 
 

Член 2 
Годишниот извештај за податоците од Регистарот на јавни службеници (во 

натамошниот текст: Годишниот извештај) се води во електронска форма. 
 

Член 3 
Годишниот извештај ги содржи следниве збирни податоци: 
1. вкупен број на јавни службеници и 
2. структура на јавните службеници според 
- вид на работно место, 
- пол, 
- возраст, 
- степен на образование и 
- национална припадност. 
 

Член 4 
Покрај збирното прикажување на податоците од членот 3 од овој правилник, 

податоците треба да се претстават и според поделбата на институции по дејности, и тоа: 
- образование; 
- здравство; 
- култура; 
- наука; 
- труд и социјална политика;  
- социјална и детска заштита; 
- установи, фондови, агенции, јавни претпријатија основани од Република Македонија, 

општините, општините во Градот Скопје и Град Скопје. 
 

Член 5 
Податоците од членовите 3 и 4 од овој правилник треба да се искажат и со меѓусебно 

вкрстување, секаде каде што тоа е возможно и логично. 
 

Член 6 
Годишниот извештај може да содржи и дополнителни податоци и информации со кои 

располага Регистарот на јавни службеници. 
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Член 7 
Со денот на отпочнувањето на примена на овој правилник, престанува да важи 

Правилникот за содржината на Годишниот извештај за податоците од Регистарот на јавни 
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/10). 

 
Член 8 

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. 

 
Бр. 16-1511/1 

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


