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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 7 од Законот за внатрешни работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внатрешни работи,
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БЕЗБЕДНОСНИОТ
ПРАШАЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА НА ЛИЦЕТО
КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на безбедносниот прашалник
за спроведување на безбедносна проверка на лицето кое заснова работен однос во
Министерството за внатрешни работи.
Член 2
Безбедносниот прашалник за спроведување на безбедносна проверка (во натамошниот
текст: „прашалник за безбедносна проверка“) на лицето кое заснова работен однос во
Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: „кандидат“) се издава на
oбразец, кој е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник.
Образецот од ставот 1 на овој член, се печати на хартија во бела боја со димензии А4
формат и содржи три страници.
Член 3
На првата страница на образецот од членот 2 од овој правилник, е отпечатен текстот
„ПРАШАЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА“, а под него, во заграда, се отпечатени
зборовите: „Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот“, а под нив се запишуваат
следните податоци:
а) лични податоци за кандидатот:
- име и презиме;
- име и презиме на таткото и мајката;
- занимање (професија);
- датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата);
- адреса на живеалиште и престојувалиште;
- контакт телефон;
- државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга
држава) и
- матичен број на граѓанинот.
б) податоци за идентификација:
- број на лична карта, датум, место на издавање, орган што ја издал и рок на важење и
- број на патна исправа, датум на издавање, орган што ја издал и рок на важење.
в) образование:
- степен на образование и
- назив и седиште на највисоката завршена образовна установа.
г) податоци за вработување:
- назив и седиште на сегашниот работодавач и
- назив и седиште на сите претходни работодавачи и служби во последните пет години.
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д) матичната медицинска установа:
- матична медицинска установа, матичен лекар.
ѓ) зависности:
- од алкохолни пијалаци и
- од дроги или други психотропни супстанции.
На втората страница на образецот од ставот 1 на овој член, има податоци за:
а) воена и полициска служба:
- отслужен воен рок, воена пошта и чин;
- воено лице, воена пошта, чин и
- полициски службеник, полициска единица-установа и звање.
б) контакти со странски разузнавачки служби;
в) семејството:
- брачната состојба;
- брачниот другар (име и презиме и поранешни презимиња) датум и
место
на
раѓање, државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга
држава), матичен број на граѓанинот и
- децата постари од 18 години (име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство
(државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава), матичен број на
граѓанинот)).
Под податоците од ставот 2 на овој член, се запишуваат местото и датумот на
пополнување на прашалникот за безбедносна проверка и потпис на кандидатот.
На третата страница на образецот од членот 2 од овој правилник, се содржат:
- изјава на кандидатот дека на прашањата се дадени точни одговори и дека е согласен
тие да бидат проверени заради засновање на работен однос во Министерството за
внатрешни работи и
- податоци за крајниот резултат од извршената безбедносна проверка.
Изјавата од ставот 1 алинеја 1 на овој член, кандидатот своерачно ја пополнува.
Податоците од ставот 1 алинеја 2 на овој член, ги пополнува овластено лице, и тоа:
- назив на организациската единица каде што се спроведува безбедносната проверка;
- архивски број и датум;
- датумот на започнувањето и завршувањето на безбедносната проверка и
- утврден безбедносен ризик од вработувањето на кандидатот.
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 со денот на отпочнување
на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 42/14 и 116/14).
Бр. 12.1-93600/1
29 декември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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