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20161303222
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 3 од Законот за внатрешни работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16 и 120/16), министерот за
внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА
ПОЛИЦАЕЦ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА
КАНДИДАТ ЗА ПОЛИЦАЕЦ
Член 1
Во Правилникот за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за
полицаец и начинот на работа на комисијата за избор на кандидат за полицаец („Службен
весник на Република Македонија“ бр.8/15), во членот 2 став (2) во алинејата 12 зборовите
„и есеј“ се бришат.
Член 2
Во членот 11 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Бодирањето од став (1) на овој член се врши на следниот начин:
- резултати од фазата проверка на моторички способности – 40 бодови;
- резултати од фазата психолошки тест – 40 бодови;
- резултати од фазата писмено тестирање – 40 бодови;
- резултати од фазата интервју – 20 бодови.
(3) За продолжување на селекцијата, односно вклучување во следната фаза на
селекцијата, пријавените лица за фазите од ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член треба да
освојат најмалку 21 бод, за фазата од алинеја 3 треба да освојат најмалку 30 бодa, а за
фазата од алинеја 4 треба да освојат најмалку 11 бода. “
Член 3
Во член 15 во ставот (5) зборовите ,,од Министерството“ се бришат, а по зборот „лекар“
се става точка.
Член 4
По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи:
,,Член 15-а
(1) Моторичките способности на пријавените лица се утврдуваат преку изведување на
следните вежби:
- „Склекови“, се оценува бројот на правилно изведени склекови во интервал од 10
секунди. Минимален број на склекови за мажи е 9, а за жени е 6.
- „Стомачни подигања“, се оценува бројот на правилно изведени стомачни подигања во
интервал од 30 секунди. Минимален број на стомачни подигања за мажи е 16, а за жени е
12.
- „Скок во далечина од место“, се мери должината на скокот од одразното место до
доскочното место со петите на нозете. Минимална должина на скокот од одразното место
до доскочното место изнесува 220 сантиметри за мажи и 160 сантиметри за жени. Скокот
од далечина од место се изведува во два обиди, а во табеларниот преглед од член 15 став
(3) се бодира подобриот резултат.
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- „Спринт на 20 метри“, се мери времето од стартот до целната линија поставена на 20
метри. Минимално време за мажи изнесува 3,35 секунди, а за жени изнесува 3,50 секунди.
- „Спринт на 100 метри“, се мери времето од стартот до целната линија поставена на
100 метри. Минимално време за мажи изнесува 15 секунди, а за жени изнесува 18 секунди.
- „Трчање на 1500 метри за мажи“, се мери времето од стартот до целната линија
поставена на 1500 метри. Минимално време изнесува 5 минути и 25 секунди. “Трчање на
800 метри за жени“ се мери времето од стартот до целната линија поставена на 800 метри.
Минимално време изнесува 3 минути.
(2) Бодовите од проверка на моторички способности претставуваат збир од добиените
бодови од сите поединечни вежби.
(3) Доколку пријавеното лице не го исполни утврдениот минимум само на една од
поединечните вежби, ќе се смета дека ја поминал фазата проверка на моторичките
способности доколку кумулативниот збир на добиените бодови од останатите поединечни
вежби изнесува најмалку 21.
Член 5
Во член 17 во став (1) зборовите „опфаќа два дела: општо-образовен тест и изработка
на есеј“ се заменуваат со зборовите „претставува решавање на општо-образовен тест“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Местото и времето на спроведување на писменото тестирање се определува од страна
на Комисијата“.
Во ставот (3) по зборот „тестирањето“ запирката се заменува со точка, а зборовите до
крајот на реченицата се бришат.
Ставот (4) се брише.
Член 6
Членот 19 се брише.
Член 7
Во член 24 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Во случај кога со безбедносната проверка е утврдено дека постои безбедносен
ризик од вработување на лицето, од страна на Комисијата дополнително се вклучува
следното лице од изготвената листа од член 12 на овој правилник.“
Член 8
Во членот 27 по зборовите „селекцијата,“ се додаваат зборовите „извршената
безбедносна проверка и извршените здравствени прегледи,“.
Член 9
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 22.6-43321
13 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.
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