Образец ДС-4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОДАТОЦИ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
орган: __________________________________________________
(назив на органот)

1.

Лични податоци за државен службеник
- Име

__________________________________________________

- Презиме

__________________________________________________

- Звање

__________________________________________________

- ЕМБГ

2.

Податоци за дисциплинска и материјална одговорност

- Вид на одговорност
- Основ за одговорност
- Изречена мерка
- Дата на конечност на решението

_______________________________________

(потпис на државниот службеник кој врши работи и
задачи од областа на управување со човечки ресурси)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ДС-4

личните податоци за државниот службеник да бидат идентични со податоците од личната
карта и истите се пополнуваат со големи печатни букви

ПОДАТОЦИ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
орган: ______ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА ________________
1. Лични податоци за државен службеник
Име
се внесува името на др.служ.
ГОРАН
Презиме
се внесува презимето на др.служ.
ТРАЈКОВСКИ
Звање
се внесува звањето на др.служ.
СОВЕТНИК
се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од л.к. 0 1 0 1 9 6 2 4 2 0 0 1 9
ЕМБГ
др.служ.
2. Податоци за дисциплинска и материјална одговорност
се внесува вид на одговорност
1
Вид на
1= дисциплинска неуредност; 2=дисциплински
одговорност престап;
3= материјална одговорност
се внесува основот на одговорност според шифрарникот
1

1 =
2
3
4
5

=
=
=
=

6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
11 =

Основ за
одговорност

12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =

22 =
23 =
24 =
25 =

недоаѓање на работа во определеното време и одење од работа пред истекот на работното
време и покрај опомената од непосредно претпоставениот државен службеник
неуредно чување на службените списи и податоци
неоправдано недоаѓање на работа до два работни дена во текот на една календарска година
неносење на ознаките со личното име, ако таква обврска постои
неоправдано неизвестување на непосредно претпоставениот службеник односно
функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) од Законот за државните
службеници, за спреченоста за недоаѓање на работа во рок од 24 часа
одбивање на стручно оспособување и усовршување на кое државниот службеник се упатува
неизвршување или несовесно, непристојно, ненавремено или небрежно вршење на
службената должност
изразување и застапување на политичко уверување во вршењето на службените задачи
одбивање да се даде или давање на неточни податоци на државните органи, правните лица и
на граѓаните, доколку давањето на податоци е пропишано со закон
незаконито располагање со материјалните средства
одбивање на вршење на службените задачи од работното место на кои е распореден или
одбивање на наредби од министерот, односно функционерот што раководи со органот од
член 3 став (2), односно раководен службеник
непочитување на актот од член 27 став (2) од Законот за државните службеници
непреземање или делумно преземање на пропишаните мерки за осигурување на безбедноста
на доверените предмети
предизвикување на поголема материјална штета
повторување на дисциплинска неуредност
примање на подароци или друг вид корист
злоупотреба на статусот или пречекорување на овластувањата во вршењето на службените
задачи
злоупотреба на боледување
оддавање класифицирана информација со степен на тајност определен согласно закон
внесување, употреба и работење под дејство на алкохол или наркотични средства
непридржување кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија,
штетно дејствување на отрови и други опасни материи и повреда на прописите за заштита на
животната средина
поставување на личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на државен
службеник
навредливо или насилничко однесување
неоправдано одбивање учество во изборни органи
спречувањето на изборите и гласањето , повреда на избирачкото право, повреда на слободата
на определување на избирачите, поткуп при изборите, повреда на тајноста на гласањето ,

26=

уништување на изборни исправи, изборна измама што како член на изборен орган го
извршил државниот службеник
Неизвршување или несовесно, непристојно, ненавремено или небрежно вршење на
службената должност со полесни последици од повредата

се внесува изречената мерка според шифрарникот

1

шифрарник од изречени мерки:

Изречена
мерка

Дата на
конечност
на
решението

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Јавна опомена
Парична казна од 20% во траење до 1 месец
Парична казна од 20% во траење до 2 месеци
Парична казна од 20% во траење до 3 месеци
Парична казна од 30% во траење до 1 месец
Парична казна од 30% во траење до 2 месеци
Парична казна од 30% во траење до 3 месеци
Парична казна од 30% во траење до 4 месеци
Парична казна од 30% во траење до 5 месеци
Парична казна од 30% во траење до 6 месеци
Распоредување на роботно место во непосредно пониско звање
Престанок на вработувањето
Надоместување на материјална штета

се внесува точниот датум на конечноста на
решението

11.11.2011

* Образецот ДС-4 евидентира податоци за дисциплинска и материјална одговорност на државен
службеник и се доставува до Министерството по конечноста на одлуката донесена по завршување на
дисциплинската постапка.

