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20141534779
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 39 став (5) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/2014), Владата на Република Македонија, на
седница одржана на 7.10.2014 година, донесе
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПРИМЕНИТЕ ПОДАРОЦИ,
НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРИМЕНИТЕ
ПОДАРОЦИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ПРИМАЊЕТО НА ПОДАРОЦИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на располагање со примените подароци, начинот на
управување со евиденцијата за примените подароци, и други прашања во врска со
примањето на подароци.
Член 2
Во службените простории на институциите на јавниот сектор на соодветен начин,
видлив и пристапен за странките се поставува известување за условите и начинот на
давање на подароци за вработените во јавниот сектор.
Член 3
Од страна на раководните лица на институциите на јавниот сектор се овластува лице
кое води евиденција и се грижи за прием, складирање и чување на подароците (во
натамошниот текст: овластено лице).
Член 4
(1) Вработениот во јавниот сектор кој примил подарок, најдоцна во период од два
работни дена од денот на примањето го пријавува кај овластеното лице и веднаш по
поднесување на пријавата го доставува до работодавачот.
(2) Пријавувањето на подароците се врши со пополнување на образец - Пријава за
евидентирање на примени подароци од страна на вработените во јавниот сектор (во
натамошниот текст: пријава), која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа уредба.
Пополнетата пријава се доставува во електронска или хартиена форма.
(3) Пријавата од став (2) на овој член содржи:
- податоци за називот на институцијата во која е вработен примателот,
- име и презиме на дарителот на подарокот,
- име и презиме на примателот на подарокот,
- поводот поради кој е примен подарокот,
- видот/опис на подарокот,
- вредноста на подарокот, и
- датумот на примањето на подарокот.
(4) Вредноста на подарокот се утврдува врз основа на пазарната цена на таквиот
подарок.
Член 5
(1) Секој примен подарок се евидентира во евиденцијата на подароци.
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(2) Во евиденцијата на подароци се внесуваат податоците за примените подароци
содржани во доставената пријава за примени подароци, како и податоци за начинот на
понатамошно чување, складирање и располагање со подароците кои станале сопственост
на работодавачот.
(3) Евиденцијата на подароци може да се води во електронска и/или хартиена форма.
(4) Овластеното лице ги внесува податоците во евиденцијата на подароци истиот ден
кога примателот на подарокот ќе ја достави пријавата.
(5) Евиденцијата на подароци се ажурира по потреба во делот на податоците за
статусот на подарокот, односно местото и начинот на чување, складирање и изложување.
(6) При внесувањето на податоците во евиденцијата, овластеното лице внимава на
вредноста на подароците кои примателот ги примил од исто лице во текот на годината.
Член 6
(1) Подароците кои станале сопственост на работодавачот, сè до завршување на
постапката за отуѓување, привремено се чуваат во посебна просторија во институцијата,
која е заклучена и недостапна за вработените во институцијата, освен за раководното лице
на институцијата и овластеното лице.
(2) Доколку димензиите и бројот на подароците кои станале сопственост на
работодавачот тоа го дозволуваат, истите може да се чуваат во ормар обезбеден со клуч.
(3) Овластеното лице се грижи за одржување и проверка на состојбата на подароците.
(4) Во случај кога е примен подарок кој може да се користи од институцијата, за
реализација на нејзините законски надлежности, истиот може да се користи од страна на
институцијата.
(5) Во случај кога се работи за подарок кој не може да се користи од институцијата за
реализација на нејзините законски надлежности, истиот треба да се отуѓи согласно закон.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнување на
примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14).
Бр. 42-7158/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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