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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на членовите 40 став (2) и 206 став (1) алинеја 12 од Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за 
внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА РАМКАТА НА ОПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува Рамката на општи работни компетенции за 

работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Рамката).

Член 2
Рамката претставува групирање на општите компетенции на единствен и интегриран 

начин, со цел да се овозможи подобрување на постапките за селекција и вработување, 
унапредување, оценување на ефектот од работењето, како и стручното усовршување на 
работниците во Министерството за внатрешни работи.

Член 3
(1) Рамката содржи девет општи работни компетенции, и тоа:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учењеи развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.
(2) Секоја компетенција во Рамката е опишана со назив, дефиниција, нивоа (основно, 

средно и напредно) и индикатори за секое ниво.

Член 4
(1) Видот и нивото на општата работна компетенција која е пропишана за работното 

место зависи од категоријата на која и припаѓа работното место.
(2) За работните места од Категориите А, Б и В се применуваат сите девет општи 

работни компетенции од Рамката, и тоа на напредно ниво.
(3) За работните  места  од  Категориите Г, Д и Ѓ се применуваат осум општи работни 

компетенции од Рамката, на средно ниво и тоа:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
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- финансиско управување.
(4) За работните места од  Категорија Е и Ж се  применуваат шест општи работни 

компетенции од Рамката, на основно ниво и тоа:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.
(5) Општите работни компетенции, со нивоа и индикатори се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнување на 
примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/14 и 116/14).

      Бр.131-15607/1                                  Министер
  4 март 2015 година                                      за внатрешни работи,
          Скопје                                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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