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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 
167/10 и 51/11), а во врска со член 5-б од Законот за детективската дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11 и 164/13), министерот за 
внатрешни работи, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ОДГОВОРИТЕ НА 
ПРАШАЊАТА ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКАТА 

ДЕЈНОСТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодување на одговорите на прашањата од 

стручниот испит за вршење на детективската дејност.

Член 2
Стручниот испит за вршење на детективска дејност  се состои од два дела: писмен и 

практичен дел (студија на случај).

Член 3
(1) Првиот дел од испитот  содржи  најмалку по 10 прашања од секој предмет согласно 

програмата и се полага електронски во траење од 30 минути за секој од предметите. 
Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличните одговори со точниот се 
бодуваат со 0,5 поени, а неточниот одговор  со  0 поени.

(2) Ако кандидатот освои најмалку 70 поени од секој предмет од најмалку четири 
области  се смета дека делумно го положил стручниот испит.     

(3) Кандидатот го положил предметот ако освоил најмалку 70 поени од секој предмет 
од сите 5 области од првиот дел во најмногу три последователни месеци.

(4) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од стручниот испит се смета дека не 
го положил испитот.

(5) Полагањето на вториот дел од стручниот испитот се врши со решавање на случај од 
праксата (студија на случај) со примена на прописите по стручните предмети од  
утврдените  области.  

 (6) Вториот дел од испитот трае 60 минути. По завршувањето на испитот кандидатот 
се оценува со положил или не положил.

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 декември 2014 
година.

Бр. 12.1-67388/1 Министер
24 септември 2014 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.


