Упатство за полагање испит за административен службеник
Почитувани кандидати,
Согласно член 40 од Законот за административни службеници, кандидатот за
административен службеник полага испит за административен службеник кој го
организира и спроведува Агенцијата за администрација.
1. Испитот за административен службеник се состои од два дела кои траат по 60
минути:
(А) - стручен дел (60 минути); и
(Б) - дел за проценка на интелектуалниот капацитет на кандидатот (60 минути).
А) Со стручниот дел преку одговарање на прашања во вид на компјутерско
тестирање, се проверуваат познавањата на кандидатот во следниве области:
-

уставниот поредок на Република Македонија,
системот на локалната самоуправа,
системот на управно право, управна постапка и управен спор,
положбата и други општи прашања за вработените во јавниот сектор,
правата од работен однос на административните службеници и
Кодексот за административни службеници

Б) Со делот за проценка на интелектуалниот капацитет на кандидатот се проверува
способноста на кандидатот за апстрактно расудување преку компјутерска тест - матрица
за когнитивни способности, како и способноста за логичко расудување преку компјутерски
тест за силогизми.
Без разлика на освоените бодови oд стручниот дел, кандидатот продолжува со
полагање на делот за процена на интелектуалниот капацитет.
Прашањата се со различен степен на сложеност и носат различен број на бодови, во
зависност од категоријата на работното место за кое кандидатот аплицирал (Категорија Б
– раководни административни, В – стручни административни и Г- помошно-стручни
административни).
2. Испитот за административен службеник се полага во специјално опремена
просторија со информатичка опрема, интернет врска, опрема за снимање на
полагањето и дисплеј за објавување резултати.
3. Пред почетокот на полагањето/тестирањето, поединечно се утврдува идентитетот
на секој од кандидатите присутни во просторијата по што се пристапува кон
запознавање на кандидатите со текот и правилата на полагањето/тестирањето.
4. Полагањето на испитот, односно тестот се снима и во живо се емитува на вебстраницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине,
снимката се поставува на веб-страницата на Агенцијата.
5. Кандидатот го полага испитот за административен службеник преку внесување на
единствениот идентификацискиот код заради активирање на тестирањето и
давање одговори на поставените прашања на компјутерот на којшто е распореден,
при што кандидатот го избира точниот одговор од понудените одговори, а
истовремено кандидатот може да се навраќа на претходните прашања и да ги
менува дадените одговори, сѐ додека не ја одбере опцијата „заврши со полагање и
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пресметај бодови“, по што полагањето се прекинува и се пресметуваат освоените
бодови за соодветниот дел од испитот.
На кандидатот за време на полагањето на испитот, односно тестот, не му се
дозволува користење на литература, закони, мобилен телефон, преносни
компјутерски уреди и други технички и информатички средства и не му се
дозволува да контактира со други кандидати, или лица од Агенцијата освен со
информатичар вработен во Агенцијата, доколку има технички проблем со
компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот. Доколку кандидатот при
полагањето постапува спротивно на горенаведеното ќе биде отстранет од
полагањето, ќе добие тригодишна забрана за аплицирање на огласи за
административен службеник и ќе биде казнет со глоба од 100 до 200 евра во
денарска противвредност согласно член 101 став (5) од Законот за административни
службеници.
Резултатот, односно вкупниот број на бодови од испитот за административен
службеник на кандидатот му е достапен на компјутерот на којшто го полагал
истиот и заедно со името и презимето на кандидатот, се објавува и на дисплејот за
објавување на резултати веднаш по завршување на полагањето од страна на секој
кандидат. Објавата на дисплејот трае најмалку десет минути по завршувањето на
полагањето од страна на сите кандидати кои го полагале испитот. Веднаш по
завршување на испитот резултатот на кандидатот се евидентира во Агенцијата и
може да се искористи за други постапки на селекција во рок од една година
сметано од денот на првото полагање.
По завршувањето на полагањето/тестирањето, односно по истекот на времето за
полагање/тестирање, кандидатот ја напушта просторијата.
Веднаш по завршување на полагањето од страна на сите кандидати кои во истиот
термин го полагале испитот, камерата го зумира и најмалку пет минути во живо, на
веб-страницата на Агенцијата, го емитува дисплејот со резултатите на сите
кандидати кои го полагале испитот. Резултатите од полагањето на сите кандидати
рангирани според освоените бодови на испитот се објавуваат на веб-страницата на
Агенцијата и веднаш се доставуваат на адресите на електронска пошта на сите
кандидати кои полагале.

Доколку имате прашања што не се одговорени со ова Упатство, ве молиме контактирајте
нѐ на следниот е-mail: kontakt@aa.mk

