
 
 

Република Северна Македонија 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Бр.09 - 651 

04.12.2019 година 

Н е г о т и н о 

 

 

 Градоначалникот на општина Неготино врз основа на член 50 став 1 точка 16 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 11 став 9 од 

Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 

81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 152/19), го донесе следниот  

П Р А В И Л Н И К 

За критериумите за селекција на кандидати за вработување во ТППЕ Неготино за 

работното место Пожарникар спасител – возач на специјално возило 

 

 
 

Член 1 

 

Со овој Правилник се утврдуваат критериумите за селекција на кандидати за вработување 

во ТППЕ Неготино за работните места Пожарникар спасител – возач на специјално 

возило. 

 

Член 2 

 

Кандидатите кои се пријавиле по јавниот оглас можат да освојат најмногу 100 бода 

распоредени на следниот начин: 

 

Образование 10 бода 

Кандидатот со завршено средно образование                                                               5 бода 

Кандидатот со завршено вишо образование                                                                 7 бода 

Кандидатот со завршено високо образование                                                             10 бода 

 

Работен стаж 5 бода 

Кандидатот за исполнување на условот на работнот место добива 

Без работен стаж                                                                                                               1 бод 

За работен стаж од 1 до 2 години                3 бода 

За работен стаж од 2 до 5 години               5 бода 

 



 

 

Работен стаж во областа 10 бода 

Доколку кандидатот има работен стаж во областа добива дополнителни бодови и тоа 

За работен стаж до 1 година               5 бода 

За работен стаж од 1 до 2 години               7 бода 

За работен стаж од 2 до 5 години или повеќе             10 бода 

 

 

Возачка дозвола 15 бода 

За возачка дозвола за „Б“ категорија               10 бода 

За возачка дозвола за „Ц“ категорија                15 бода 

 

Потврда за положен пожарникарски испит 

Доколку кандидатот поседува потврда дека положил пожарникарски испит добива 

дополнителни                    5 бода 

 

Учество на семинари, кампови, обуки и други ПП активности 15 бода 

Од 1 до 2 пати                   5 бод 

Од 2 до 3 пати                   10 бода 

Над 3 пати                     15 бода 

 

 

Активни спортсти 10 

За активни спортиски (поединечен спорт или клупско такмичење) кандидатот добива  

                                          10 бода 

 

Интервју 30 

Општи прашања                                        5 бода 

Прашања за општи компетенции                                     10 бода 

Прашања за посебни компетенции                                     15 бода 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

 

Доколку два или повеќе кандидати имаат ист број на бодови предност добива кандидатот 

кој има подолг работен стаж во релевантната, ако нема таков оној кандидат кој има 

посетено повеќе обуки, кампови и семинари по ППЗ. 

 

 

 

 



Член 4 

Ако и по овие критериуми не може да се одбере кандидат предност се дава на кандидатот 

кој освоил повеќе бодови на интервјуто. 

 

Член 5 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави на веб страната 

на општина Неготино 

 

 

 

                                                                                                                    Градоначалник 

    на општина Неготино 

  Тони Делков 


