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ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНО ИНТЕРВЈУ  

за __________________ година 

 

 

Табела 1. 

Податоци за учесниците во интервјуто (Овој дел од образецот го пополнува  директорот или овластено лице 

од редот на стручни даватели од категорија А, Б или В кој го спроведува интервјуто,  од  1 октомври, а најдоцна до 1 

ноември за тековната година) 
Податоци за  стручниот давател на јавна услуга со кој се спроведува интервјуто  
Име и презиме:  Работно место (шифра и назив): 

  

Податоци за директорот или  овластено лице од редот на стручни даватели од категорија А, Б или 

В   кој го спроведува интервјуто  
Име и презиме:  Работно место (шифра и назив): 

  

 

Табела 2. 

 Годишно интервју (Овој дел од образецот го пополнува директорот или  овластено лице од редот на стручни 

даватели од категорија А, Б или В   кој го спроведува интервјуто, од  1 октомври, а најдоцна до 1 ноември за тековната 

година, при што се наведува во кој обем и со каков квалитет стручниот давател на јавна услуга ги реализирал работните 

задачи) 

 

План за подобрување  (Овој дел од образецот го пополнува директорот или  овластено лице од редот на стручни 

даватели од категорија А, Б или В    доколку при  проценката утврди дека стручниот давател на јавна услуга не ги 

исполнил поставените цели, односно покажува незадволителни резултати за време  на годишниот период, не покажува 

потребна стручност или компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги 

извршува ненавремено, односно не покажува интерес  за квалитетот на извршување на работните задачи, заедно го 

ревидираат индивидуалниот план за стручно усовршување во образецот за оценување и се договараат за дополнителни  

обуки или менторство и  му  изрекува писмена опомена во која стручниот давател на јавна услуга  се  предупредува на 

можноста да биде оценет со негативна оцена, доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на 

наредната година од годината во која е извршено оценувањето, не го подобри својот ефект. 

  

 

 

Датум на спроведување на интервјуто: 

Потпис на директорот или  овластено лице од редот                Потпис на стручниот давател на 
     на стручни даватели од категорија А, Б или В                                       јавна услуга 

              _____________________________                                                                   _______________________________ 

  


