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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот за внатрешни работи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19, 275/19, 110/21 и 
89/22), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕСТОТ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на Тестот за професионален 

интегритет на работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Тестот).

Член 2
(1) Тестот претставува контрола на постапувањето на работниците во Министерството 

за внатрешни работи (во понатамошниот текст: Министерството) во симулирана ситуација 
која е идентична со нивните редовни задачи и активности, без претходно известување на 
организациската единица во која е распореден и работи работникот.

(2) Проверката на професионалниот интегритет на работниците во Министерството се 
врши континуирано за времетраењето на нивниот работен однос, преку спроведување на 
Тестот.

(3) Тестот се  спроведува од страна на полициските службеници од организациската 
единица за внатрешна контрола во Министерството, со цел спречување на корупција и 
злоупотреба на службената положба, јакнење на интегритетот на работниците во 
Министерството и превентивно дејствување.

 
Член 3

(1) При спроведување на Тестот полициските службеници постапуваат почитувајќи ги 
принципите на законитост, доверливост, основните човекови слободи и права и 
достоинството на работниците кои се тестираат.

(2) При спроведувањето на Тестот не треба да се загрозува редовното извршување на 
работните задачи на тестираниот работник.

Член 4
(1) Тестот може да се спроведе:
- врз основа на писмена и образложена иницијатива од министерот за внатрешни 

работи или директорот на Бирото за јавна безбедност или
- во случај кога организациската единица за внатрешна контрола во Министерството во 

рамките на своето работење ќе утврди факти, односно има сознанија за постапување на 
работник во Министерството, што се основ за спроведување на Тестот.

Член 5
Спроведувањето на Тестот може да трае најмногу 12 месеци од денот на донесувањето 

на Планот од членот 7 став (1) од овој правилник.
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Член 6
Информациите, податоците и материјалите обезбедени за време на спроведувањето на 

Тестот изготвени од организациската единица за внатрешна контрола во Министерството, 
се класифицираат со соодветен степен на класификација  согласно закон.

Член 7
(1) За спроведување на Тестот, надлежната организациска единица за внатрешна 

контрола изготвува План за спроведување на Тестот (во натамошниот текст: Планот), кој 
го донесува раководителот на организациската единица за внатрешна контрола во 
Министерството.

(2) Планот содржи:
- основ за спроведување на Тестот;
- податоци за работниците во Министерството врз кои ќе се примени Тестот; 
- податоци за полициските службеници кои ќе го спроведуваат Тестот; 
- податоци за местото, времето и времетраењето на тестирањето;
- симулирани активности кои ќе се преземаат при спроведување на Тестот;
- безбедносна проценка за спроведувањето на Тестот;
- спецификација на материјално-техничките и финансиските средства (предмети, 

услуги, привилегии или бенефиции) што се користат при спроведување на Тестот и 
потребни легендирани средства и документи неопходни за негово успешно спроведување 
и

- други информации и насоки кои се релевантни за успешно спроведување на Тестот 
според проценката на изготвувачот на планот.

Член 8
(1) При спроведување на Тестот, полициските службеници можат да му дадат на 

тестираниот работник на негово барање одредени предмети, услуги, односно да му 
овозможат определени привилегии или бенефиции.

(2) Давањето предмети, услуги, односно овозможување привилегии или бенефиции на 
тестираниот работник, се наведува како можност во Планот и детално се опишува во 
извештајот за спроведениот Тест.

Член 9
При спроведување на активностите од страна на полициските службеници кои го 

спроведуваат Тестот согласно Планот од членот 7 став (2) од овој правилник, се 
применуваат одредбите од член 15 од Законот за прекршоците.

Член 10
Полициските службеници кои го спроведуваат Тестот, во процесот на неговото 

спроведување, можат да користат материјално-технички средства од други организациски 
единици на Министерството или од надворешни субјекти.

Член 11
(1) Полициските службеници кои го спроведувале Тестот изготвуваат извештај за 

спроведениот Тест.
(2) Извештајот за спроведениот Тест од ставот (1) на овој член, содржи:
- податоци за тестираниот работник;
- податоци за полициските службеници кои го спроведувале Тестот;
- податоци за местото, времето и времетраењето на тестирањето;
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- материјално - техничките, финансиските средства (дадени предмети, услуги, односно 
овозможени привилегии или бенефиции на тестираниот работник), легендираните 
средства и документи кои биле користени при спроведување на Тестот;

- опис на преземените симулирани активности преземени согласно Планот од членот 6 
од овој правилник;

- резултати од спроведениот Тест;
- задолжителни мерки, доколку Тестот е негативен и
- други релевантни информации.
(3) Кон извештајот од ставот (1) на овој член, се приложуваат видео и аудио снимки на 

тој начин што лицата, гласовите, регистарските ознаки и сите информации кое не се 
поврзани со тестираниот работник, потребно е да бидат непрепознатливи со цел заштита 
на полициските службеници кои го спроведувале Тестот и на другите лица инволвирани 
во тестирањето.

Член 12
(1) Тестот има позитивен резултат во случај кога тестираниот работник го докажал 

својот професионален интегритет, така што при постапувањето во вршењето на работите 
од неговиот делокруг, не покажал незаконско, непрофесионално и неетичко однесување.

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, од страна  на надлежната организациска 
единица за внатрешна контрола писмено се известува подносителот на иницијативата и 
раководителот на организациската единица во која е распореден работникот кој е 
тестиран, најдоцна до 30 дена од завршување на тестирањето.

Член 13
(1) Тестот има негативен резултат во случај кога тестираниот работник не го докажал 

својот професионален интегритет, така што при постапувањето во вршењето на работите 
од неговиот делокруг, покажал незаконско, непрофесионално и неетичко однесување.

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, резултатите од спроведениот Тест можат да 
укажат на потреба од:

-  процена и анализа на ризикот од корупција;
- утврдување на видот и потребата за обука на работниците;
- промена на методологијата и процедурите за работа;
- поднесување предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска 

одговорност или
- поведување на предистражна постапка.

Член 14
(1) Во случај кога Тестот има негативен резултат, организациската единица за 

внатрешна контрола во Министерството, доставува примерок од Извештајот за 
спроведениот Тест без прилози - до министерот за внатрешни работи, а за работниците од 
Бирото за јавна безбедност - и до директорот на Бирото за јавна безбедност.

(2) Кога резултатите од спроведениот Тест укажуваат на потреба од спроведување 
постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, од страна на организациската 
единица за внатрешна контрола во Министерството се поднесува предлог за поведување 
на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, за што се известува 
раководителот на организациската единица каде е распореден и работи тестираниот 
работник.
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(3) Во случај кога организациската единица за внатрешна контрола во Министерството, 
по спроведеното тестирање кое има негативен резултат, продолжи да постапува кон 
тестираниот работник по наредба на надлежниот јавен обвинител, поднесувањето на 
извештаи и иницијативи, може да се одложи согласно одредбите од Законот за кривичната 
постапка.

Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 19.4.2023 
година.

Бр. 13.1.1-18115/1 Министер
21 февруари 2023 година  за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


