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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Врз основа на член 17 - к став (6) од Законот за државните службеници („Службен 

весник на Република Македонија", број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 
40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), 
министерот за информатичко општество и администрација, донесе 
 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА, 
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ И ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА 

ПРОБНАТА РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува начинот на спроведување на пробната работа, 

полагањето на стручниот испит и начинот на оценувањето на пробната работа на лицето 
кое за прв пат се вработува во државна служба и на државниот службеник кој се вработува 
на работно место во повисоко звање од претходно стекнатото (во натамошниот текст: 
кандидат). 

 
Член 2 

(1) Пробната работа на кандидатот се спроведува согласно Програмата за пробна работа 
донесена од страна на органот во кој се спроведува пробната работа. 

(2) Програмата за пробна работа содржи начин на нејзина реализација, временска 
рамка, како и други поединости за работното место за кое се врши оспособувањето.  

 
Член 3 

Стручниот испит се полага пред Комисијата за полагање на стручен испит формирана 
од државниот секретар, генералниот секретар или секретарот, односно функционерот кој 
раководи со органот од членот 3 став (2) од Законот за државните службеници.  

 
Член  4 

(1) Стручниот испит се состои од прашања кои се поврзани со описот на работните 
задачи од работното место за кое се спроведува пробната работа. 

(2) Времетраењето на полагањето на стручниот испит изнесува два часа. 
(3) За прашањата за стручниот испит од ставот (1) на овој член, кандидадот добива 

лозинка со помош на која влегува во системот за полагање на стручниот испит. 
 

Член 5 
(1) Ако стручниот испит го полагаат едновремено повеќе кандидати, за време на 

одржување на испитот не е дозволен разговор, договарање и помагање меѓу кандидатите, 
нарушување на редот на полагањето и напуштање на просторијата во која се спроведува 
полагањето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија од ставот (1) на овој член, 
кандидатот може да биде отстранет од полагањето на испитот. Во тој случај се смета дека 
кандидатот не го положил испитот. 
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Член 6 
Ако кандидатот кој е уредно поканет не се појави на испитот за јавен службеник или се 

откаже во текот на полагањето на испитот, се смета дека не го положил испитот. 
 

Член 7 
Ако кандидатот, при полагањето на стручниот испит точно одговори на најмалку 70% 

од прашањата, се смета дека го положил стручниот испит. 
 

Член 8 
Оценувањето на пробната работа на кандидатот се врши врз основа на оценката од 

менторот за покажани резултати во текот на пробната работа и резултатите од стручниот 
испит. 

 
Член 9 

Во извештајот за спроведената пробна работа изготвен од страна на менторот, се 
содржани податоци за: начинот на спроведување на пробната работа, за времето во кое  
кандидатот ги извршувал работите и задачите што му биле определени согласно 
работното место за кое се спроведува пробната работа  и степенот на неговата 
оспособеност за самостојно извршување на работните задачи. 

 
Член 10 

Во записникот за спроведениот стручен испит изготвен од страна на Комисијата за 
полагање на стручен испит се внесуваат податоци за: кандидатите, текот на полагањето на 
испитот, резултатите од испитот и други прашања поврзани со спроведувањето на 
стручниот испит. 

 
Член 11 

За постигнатите резултати, односно за оценката од стручниот испит, кандидатот се 
известува најдоцна три дена по спроведениот стручен испит. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот 
испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/05). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
 Бр.16-1604/1 

21 април 2011 година                              Министер, 
     Скопје                                  м-р Иво Ивановски, с.р. 

 


