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ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Врз основа на член 81 став 2 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), директорот на Дирекцијата за 
безбедност на класифицирани информации донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 
ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на стручниот испит за 

инспекторите за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: 
инспекторот).

Член 2
(1) Кандидатот поднесува пријава за полагање на стручниот испит за инспектор по 

објавено интерно известување за организирање на полагање на стручниот испит за 
инспектор.

(2) Интерното известување за организирање на полагање на стручниот испит за 
инспектор се објавува согласно потребите на Дирекцијата.

Член 3
(1) Стручниот испит се полага пред Комисија за полагање на стручен испит (во 

натамошниот текст: Комисијата).
(2) Комисијата е составена од претседател и два члена и нивни заменици. 

Член 4
(1) Стручниот испит за инспектор се состои од општ и посебен дел.
(2) Општиот дел од испитот од став (1) на овој член, се полага по областите:
- општа управна постапка,
- инспекциска постапка и 
- прекршочна постапка.
(3) Посебниот дел од испитот од став (1) на овој член, се состои од прашања од областа 

на прописите за безбедност на класифицирани информации. 
(4) Стручниот испит за инспектор се полага писмено и се состои од тест составен од 

прашања, со избор на еден од повеќе понудени одговори.
(5) Времетраењето на полагањето на стручниот испит за инспектор изнесува два часа.

Член 5
(1) Ако стручниот испит за инспектор го полагаат истовремено повеќе кандидати, за 

време на одржување на стручниот испит за инспектор 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
(1) Пријавениот кандидат кој од оправдани причини нема да се јави на испит или го 

напушти испитот (поради болест или други оправдани причини) може повторно да го 
полага испитот во термин што ќе го утврди Комисијата.

(2) Кандидатот писмено ја известува Комисијата за причините заради коишто не се 
јавил на испитот или го напуштил истиот.

Член 7
Ако кандидатот, при полагањето на стручниот испит за инспектор точно одговори на 

најмалку 70% од прашањата за секој дел одделно, се смета дека го положил стручниот 
испит за инспектор.

Член 8
(1) За полагањето на стручниот испит за инспектор,  од страна на Комисијата се 

изготвува записник за спроведен стручен испит за инспектор. 
(2) Примерок од прашањата од стручниот испит за инспектор и записникот од став (1) 

на овој член, се чуваат во персоналното досие на кандидатот во Одделението за 
управување со човечки ресурси на Дирекцијата.

Член 9
(1) За постигнатите резултати кандидатот се известува најдоцна три дена по 

спроведениот стручен испит за инспектор.
(2) Кандидатот има право на увид во тестот.
(3) На кандидатот кој го положил стручниот испит за инспектор, му се издава потврда 

за положен стручен испит за инспектор.  

Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
                

Бр. 08/3-116/7
4 септември 2020 година Директор,

Скопје Стојан Славески, с.р.
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