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Врз основа на член 57 и 60 од Законот за внатрешни работи ( „Службен весник на РМ” 

број 92/09,118/09, 35/10, 36/11 и 158/11 и 114/12) и член 69 од Правилникот за обука 

(„Службен весник на РМ” број 120/09) Министерот за внатрешни работи на РМ донесе  

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ОСНОВА ОБУКА  

ЗА ПОЛИЦАЕЦ 

I. Вовед                                                                                                                                                                
                                    

Основната обука за полицаец се организира за идни полициски службеници за лица кои 

веќе имаат оформено четиригодишно средно образование, според прописите кои важат 

во Република Македонија. 

Ова е програма за основна обука за полицаец која нуди нови аспекти во полициската 

едукација кои се во релација со европските полициски образовни системи.  

Овој нов образовен полициски систем е заснован на компетенции, научно е истражуван 

и применуван во многу европски земји. 

Обуката ја организира и спроведува Центарот за обука и истиот организира соодветни и 

безбедни средини за учење. Обуката се одвива во тренинг - институција и во 

оперативните единици на полицијата. 

 

 

а) Цели на обуката    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Што ќе постигнеме со новата програма за основна обука за полицаец? 

Крајната цел е да добиеме полициски службеник кој следниот ден по завршување на 

обуката ќе може самостојно да ги извршува своите работни задачи. 

Целта е да имаме самоодговорни полициски службеници кои потоа ќе станат 

компетентни полициски службеници. За време на нивната обука тие ќе научат како да 

учат за време на целата своја кариера. Во овој процес на учење како да се учи, на 

полициските службеници постепено ќе им се дава поголема одговорност за нивното 

сопствено учење. 

Комуникацијата и соработката со оперативната полиција е неопходна постојано. Ќе 

имаме обучени полицајци за основната работа на полицијата а тоа е јавен ред и мир, 

сообраќај и гранична контрола. 

  

 

 

б) Суштински активности 

 

Суштинската активност е доследна целина на основните задачи и проблеми со кои што 

редовно се соочува полицискиот службеник, како и карактеристики за една професија на 

едно определено ниво. Профилот на работа се состои во ограничен број на суштински 

активности. Полициските службеници кои што не ги владеат суштинските активноти во 

нивната работа не може да се класифицираат како компетентни. Нашето ориентирање 

кон компетенциите и суштинските активности наведува дека се фокусираме на 

способностите на луѓето, сега и во иднина. Суштинските активности се јасно 

определени  задачи кои полицискиот службеник треба да ги извршува во јавен ред и 

мир, сообраќај и гранична контрола. 
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в) Средини за учење 

 

Заради реализирање на програмата за основна обука за полицаец, потребни ни се 

средини за учење.  

Средина за учење значи средина каде што луѓето учат преку средства. Постојат  

формални средина за учење – училиштето (Центарот за обука), и неформални средини за 

учење - работно место, дома. Креираме средина за учење во која секој презема 

одговорност за сопственото учење. Особините на ова средина за учење значи пристап до 

професионалните полициски мрежи, интернет, употреба на широк спектар на методи на 

учење и други извори со материјали за учење. Ова средина за учење може да се најде и 

во Центарот за обука и во полициската пракса.  

Идните полициски службеници се обучуваат  во активни средини за учење во кои што 

решаваат проблеми, одговараат на прашања, формулираат свои прашања, дискутираат, 

објаснуваат, дебатираат за време на часот, што е во спротивност со поконвенционалните 

методи каде што обучувачот е во центарот на вниманието. 
 

г) Задачи за учење 

 

Задачите за учење се исто така важен сегмент и во нив е опишано што треба 

слушателите да прават за да ги стекнат компетенциите за правилно извршување на 

работата.  

Задача за учење го опишува процесот со чекори за учесниците да се стекнат со одредени 

компетенции. Задачите за учење се тесно поврзани со одредена суштинска активност. 

Една суштинска активност содржи повеќе задачи за учење.  

Задачите за учење ќе се изведуваат преку широк спектар на активности за учење. Со 

примена на овој метод, главен акцент се дава на развој на знаењето и вештините на 

идниот полицискиот службеник. 

 

 

д) Интерактивност 

  

Обучувачите ќе го поддржуваат процесот на учење на идните полициски службеници  

преку објаснувања, демонстрирања, рефлексија и давање повратен одговор (фидбек).  

Имајќи го во предвид извршувањето на оваа задача, обучувачот ќе дава специфични 

информации и поставува директни прашања. Тој ќе им помага на слушателите во 

одржувањето на процесот на учење и ќе ги насочува во вистинска насока кога е 

потребно да се интервенира преку давање проценки и обезбедување фидбек.  

 

ѓ) Оценување 

 

Оценувањето ќе се врши преку тестови за мерење на компетенции. Преку овие тестови 

може  да  се  направи  проценка  на  прогресот кај слушателот, да се види дали истиот е 

во состојба да направи нешто, да се измерат неговите знаења, вештини, однесување. 

Овие тестови ни ја даваат целокупната слика за развојот на слушателот. Тестовите за 

мерење на компетенции  ќе им бидат достапни на слушателите и оценувачите за 

времетраењето на обуката. Тие содржат целосен опис на задачата и лист со критериуми 

(компетенции) кои слушателот мора да ги положи. 

Во зависност од тоа со кои компетенции треба да се стекне, за времетраењето на 

обуката, ќе се спроведуваат неколку видови на оценување и тоа: 

- Тест за мерење на компетенции (на работно место и симулации).  

- Условен преттест-гаѓање и ракување со оружје, општо физичко и самоодбрана, 

прва помош, англиски јазик. 

- Дијагностички тест 
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- Портфолио (досие на слушателот)   

За оценување се користат повеќе методи и тоа: 

- Практичен пример (на пракса) 

- Тест со симулации (на пракса и во Центарот за обука) 

- Писмен тест на знаење 

Новина е и тоа што овие тестови се спроведуваат во пракса, а оценувачи се искусни 

полициски службеници, кои претходно се стекнуваат со обука. На овој начин се се 

зголемува објективноста и транспарентноста. Тестовите содржат целосен опис на 

задачата и лист со критериуми (компетенции) кои слушателот мора да ги положи. 

 

 

 

 

е) Времетраењe на обуката 

 
Основната обука за полицаец се реализира во временска рамка од 9+3 месеци. Ова 

подразбира двоен систем на учење, односно деветмесечна обука во Центарот за обука со 

вкупно 1134 со обучувач и 415 часови самоучење и тримесечна  теренска обука на 

пракса – работно место под водство на теренски обучувачи - ментори (378 часови ).  

Потребно е обуката да се спроведува наизменично во образовната институција и на 

работното место. 

Основниот принцип на циклусот на времетраење на обуката го вклучува тоа што во 

Центарот за обука ќе бидат воведени елементи од суштинските активности. Во 

безбедната средина за учење во Центарот за обука слушателите ќе се стекнат со првите 

искуства од знаења, вештини и контекстуализирани увиди во тие елементи. 

Слушателите ќе работат на компетенциите од суштинските активности. Во периодот 

што следи во оперативната полиција, слушателот ќе ги продлабочи темелите на тие 

компетенции. Во тој период слушателите ќе добијат подлабоко контекстуализиран увид 

во својата идна полициска работа, што значи подобро и поосмислено сваќање на 

компетенциите кои се обработуваат во Центарот за обука. Таа фаза на  продлабочување 

главно се фокусира на втемелување на компетенциите во една автентична 

професионална средина. 

 

 

  ЗАДАЧИ ЗА УЧЕЊЕ ОД СУШТИНСКИ АКТИВНОСТИ 

 
Број на часови, првиот број е планирани часови со обучувач, а вториот е број на  

часови за самонасочено учење 

 

1. Учење како се учи - 13 +8 часа 

 

1.1 Запознавање со објектите и луѓето – 3+ 2 часа 

1.2 Безбедна средина за учење -  2+2 часа 

1.3 Учење засновано на компетенции  – 4+2 часа 

1.4 Заедничко живеење (куќен ред, правила) – 4 +2 часа   

 

2. Сервисна ориентираност  - 9+4 часа 

 

2.1 Устав и политички систем  – 5 +2  часа 

2.2 Воспостави и изгради близок однос со граѓаните и со локалните авторитети – 4+2  часа 
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3. Полициска етика: - 20+6 часа 

 

3.1 Човекови права – 6+2 часа   

3.2 Етичко однесување на полицаецот – 8 +2 часа  

3.3 Справување со разлики и анти-дискриминациско однесување -6 +2 часа 

  

4. Полициско работење - 46 +52 часа 

 

4.1 Развој на Полицијата - 3+1 часа 

4.2 Функции и задачи на полицијата – 5+2 часа  

4.3 Правилно носење на униформа – 6+20 часа 

4.4 Полициски овластувања и употреба на средства за присилба -10+3 часа  

4.5 Начела на полициско постапување – 4+2 часа 

4.6 Начин на однесување и меѓусебни односи на полициските службеници – 8+20 часа 

4.7 Организациска поставеност на  МВР – 2+2 часа 

4.8 Законодавство за граѓански состојби  – 8+2 часа 

 

5. Ракување со оружје и гаѓање - 42+ 22 часа  

 

5.1 Строева обука – 4+10  часа 

5.2 Запознавање со законска регулатива за употреба на огнено оружје и процедура за   

   употреба  - 4+6 часа 

5.3 Подготовка за боево гаѓање - 4 часа 

5.4 Пиштол ЦЗ калибар 9 мм – 6 часа 

5.5 Автоматска пушка М70 и М70А калибар 7,62 мм – 6 часа 

5.6 Картографија со топографија - 2+1 час 

5.7 Мини и минскоексплозивни средства - 4 +1часа 

5.8 Оружје за масовно уништување, детектирање и  заштитна опрема – 3+1 часа  

5.9 Постапки и задачи на полицијата при нарушен јавен ред и мир во поголем обем - 7+2 

часа 

5.10  Користење на заштитна опрема - 2 +1 часа 

      

 

 

6. Полициско-тактичка теренска обука  - 75 часа + 36 часа 

 

6.1 Картографија со топографија и движење со ГПС – 4 +3 часа 

6.2 Начин на движење и совладување на простор – 5+3 часа 

6.3 Патролирање, набљудување и извидување – 6+3 часа 

6.4 Справување со траги и сомнителни предмети- 2+1 часа 

6.5 Справување со нелегално преминување на државна граница – 4+1 часа 

6.5 Справување со граничен инцидент -4+1 часа 

6.6 Обезбедување на лице место во случај на незгода – 2 +1 часа 

6.7 Преглед и претрес на терен  - 9+3 часа 

6.8 Постапување по оперативно тактички мерки – 6 +3 часа  

6.9 Воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем– 6 + 4 часа 

6.10 Боево гаѓање со Пиштол ЦЗ  калибар 9 мм – 6+4 часа 

6.11 Боево гаѓање со АП М70 калибар 7,62 мм  - 6 + 4 часа 

6.12 Спроведување на узбуна и марш - 6+3 часа 

6.13 Користење на МТС за граничен надзор - 3+2 часа 

6.14 Завршна показна вежба – 6 часа 
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7. ИКТ – Информациско-комуникациска технологија - 20+20 часа 

 

7.1 Запознавање со оперативен систем – 2+2 часа 

7.2 Електронска пошта: е-маил - отварање и размена со други, информации на интернет - 2+2 часа 

7.3 Изготвување на текстуален документ - Wоrd - 2+2 часа  

7.4 Користење на алатки од Word, креирање на табели, и друго - 2+2 часа 

7.5 Изготвување на презентација - Power point - 2+2 часа                                                               

7.6 Заштита на податоци, Национални бази на податоци, СИС и СИРЕНЕ–систем,    

  Еуродак, Други бази на податоци на ЕУ поврзани со гранична контрола -  10+10 часа  

    

 

 

 

 

 

8. Психологија – 18 +12 часа 

 

8.1 Психологија на личност– 3+2 часа 

8.2 Справување со емоции  - 3+2 часа, 

8.3 Разговор со жртва, сведок и оштетен -  3+2 часа 

8.4 Справување со стресни ситуации –- 3+2 часа  

8.5 Видови на психо-патолошко однесување - 3+2 часа 

8.6 Ефективна комуникација - 3 +2 часа 

 

 

 

 

9. Општо физичко: - 48 + 20 часа 

 

9.1 Тестирања на моторичките способности - 12 часа 

9.2 Општо физичка подготвеност (фитнес) – 18 +8 часа 

9.3 Пливање - 16 часа 

9.4 Крос натпревари - 2 часа 

     (Спортски  игри попладне 0+12 часа) 

 

 

10. Одбрамбени техники:  -  82 + 16 часа    

 

10.1 Позиција за легитимирање – 3+1 часа 

10.2 Борбени ставови и движења во борбени ставови – 3+1часа 

10.3 Удари со рака и лакт – 4+1часа  

10.4 Удари со нога и колено – 4+1 часа 

10.5 Одбрани од удар со рака – 4+1 часа 

10.6 Одбрани од удар со нога – 3+1 часа 

10.7 Контролни техники – 8+2 часа 

10.8 Транспорт позиција и совладување на отпор – 5+1 часа 

10.9 Совладување на пасивен отпор – 3+1 часа 

10.10 Употреба на гумена палка – 4+1 часа  

11.11 Одбрана од фат за гумена палка – 2+1 час 

11.12 Врзување со лисици – 9 часа 

11.13 Самоодбрана - одбрана од ненаоружан напаѓач – 9+2 часа  

11.14 Самоодбрана - одбрана од наоружан напаѓач – 10+2 часа 

11.15 Практични сценарија – 6 часа 

11.16 Тест за мерење компетенции- 5 часа 
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11. Англиски јазик - 50+24 часа  

 

1. Јавен ред и мир  - 23 + 11 часа  

11.1.1 Утврдување на идентитет - 3+1 часа 

11.1.2 Правило на носење на униформа - 2+1 часа 

11.1.3 Полициски овластувања - 2+1 часа 

11.1.4 Законодавство за гранична состојба - 2+1 часа 

11.1.5 Преглед и претрес на багаж и лица - 2+1 часа 

11.1.6 Превенција и препознавање на прекршоци - 2+1 часа 

11.1.7 Полициско постапување за избори - 2+1 часа 

11.1.8 Обезбедување место на настан - 2+1 часа 

11.1.9 Кражба и тешка кражба -2+1 часа 

11.1.10 Давање информации на граѓаните - 2+1 часа 

11.1.10 Потера и видови потера - 2+1 часа 

 

 

2. Сообраќај – 15 +7 часа 

11.2.1 Запирање на возила и контрола на документи – 4+2 часа 

11.2.2 Проверка на возила – 2 +1 часа 

11.2.3 Контрола на техничка исправност на возилото– 2+ 1 часа 

11.2.4 Справување со сообраќајни незгоди  - 4 + 2 часа 

11.2.5 Информација за состојбата на патиштата  и временските прилики – 3+1   часа 

 

 

3. Гранична контрола– 12 + 6 часа 

11.3.1 Терминологија во гранични проверки–4+ 2 часа 

11.3.2  ИГУ - 2+1 часа 

11.3.3  Гранични проверки на лица и предмети – 4+2 часа 

11.3.4  Европски институции – 2+1 часа  

 

 

12.  Укажување прва медицинска помош – 18+6 часа 

  

12.1 Преглед и постапка со повредени лица -3+1 часа 

12.2  Вештачко дишење-3 +1 часа 

12.3  Кардиопулмонална реанимација -3 +1  часа 

12.4  Гушење -3+1  часа  

12.5  Запирање на крварење -3+1  часа 

12.6  Имобилизација на скршени коски и зглобови -3 +1 часа 

 

 

Вкупно 441 + 226 часа 

    
 

 

 

СУШТИНСКИ АКТИВНОСТИ  (СА) - ЈАВЕН РЕД И МИР  

 

СА – 1.1  Заштита на јавен ред и мир: - 110 + 55  часа 

 

1.1.1 Проверка и утврдување на  идентитет  - 8+10 часа 

1.1.2   Предупредување, наредување, повикување и приведување на лица -10+5 часа 

1.1.3 Преглед на превозни средства, багаж и лица – 6+4 часа 
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1.1.4 Учество на полицаец при претрес на  лице и дом  - 6+4 часа 

1.1.5 Превенција  и препознавање на прекршоци – 12+6 часа  

1.1.6 Постапување при нарушен jавен ред и мир – 30+10 часа 

1.1.7 Запознавање со службената област каде ќе работи полицаецот - 6+4 часа 

1.1.8 Постапување по судска наредба и вршење на проверки - 10+6 часа 

1.1.9 Закон за општа управна постапка – 6+2 часа 

1.1.10 Полициско постапување за време на избори – 6+2 часа 

1.1.11 Постапка на полицијата со лични податоци – 4+2 часа  

 

 

Актуелни теми – дебати – 6 часа 

 

 

 

Задачи за учење за теренска обука: 

 

1. Запознавање со вашето работно место 

2. Запознавање со службената област 

3. Да видиш и да бидеш виден ( патролирање) 

4. Превенција на нарушен јавен ред и мир, интервенција  при нарушен јавен ред  и мир 

5. Работа по судски наредби 

6. Справување со прекршоци против јавниот ред и мир 

 

 

 

  СА - 1.2 Заштита на животот и имотот – 174 + 64 часа 

 

1.2.1   Кривичен законик – општ дел  - 8+6 часа 

1.2.2   Закон за кривична постапка – предходна постапка – 12+9 часа 

1.2.3   Обезбедување на место на настан  (форензичко постапување)  - 5 +2 часа         

1.2.4   Постапување по дознавање за кривично-правен настан – 12+6 часа  

1.2.5    Криминалистички истраги -12+3  часа    

1.2.6   Постапување при кражба и тешка кражба  – 8+2 часа 

1.2.7   Постапување при разбојништво и разбојничка кражба - 8 +2 часа 

1.2.8   Постапување при сексуални деликти – 6+2 часа 

1.2.9   Постапување при семејно насилство – 6+2 часа    

1.2.10. Постапување при убиства и тешки телесни повреди – 15+10 часа           

1.2.11  Постапување со малолетник сторител на прекршок или кривично дело - 8 +2  часа 

1.2.12  Постапување при организиран и сериозен криминал – 8 +2  часа              

1.2.13  Постапување при трговија со луѓе – 8+2 часа 

1.2.14  Постапување при проблеми со дроги - 12+2 часа 

1.2.15  Постапување со нелегално оружје - 6+2 часа      

1.2.16  Потражна дејност – 8 +2  часа 

1.2.17  Спроведување оперативно тактички мерки – 10+3  часа 

1.2.18  Постапување по еколошки деликти – 8+5 часа 

 

 

Актуелни теми – дебати – 6 часа 

 

 

Посета на КПУ- 6 часа 

 

 

Посета на Криминалистички музеј – 2 часа 
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Задачи за учење за теренска обука 

 

1. Пристигнување и справување со место на настан 

2. Комуникација со граѓани и прибирање информации 

3. Работа по кражби  

4. Работа по разбојништва 

 

 

 

СА – 1.3  Обезбедување – 18 +6  часа 

 

1.3.1 Обезбедување на објекти и личности  (редовно)  - 6 +2  часа 

1.3.2 Обезбедување на собири и манифестации (вонредно)  - 6 +2  часа 

1.3.3 Обезбедување ВИП личности (посебно) – 6 +2  часа 

 

 

Задачи за учење за теренска обука 

 

1. Обезбедување спортски настан 

2. Обезбедување личност 

3. Обезбедување собири  

 

 

Вкупно  ЈРМ:  302 + 125 часа 

 

 

 

 

СУШТИНСКИ АКТИВНОСТИ (СА) - СООБРАЌАЈ  

 

 

СА 2.1.  Контрола и регулирање на сообраќај  - 88 + 26 часа 

  

2.1.1 Запирање и контрола на возило  – 10+ 2 часа 

2.1.2 Контрола на возач – 6+2 часа 

2.1.3 Справување со брзина на движење и алкохол кај возач – 12+6 часа 

2.1.4 Контрола на товар и патници – 6+2 часа 

2.1.5 Контрола на техничка исправност на возила – 6+2 часа 

2.1.6 Физичко регулирање на сообраќајот – 14+6 часа 

2.1.7 Контрола на пат и патна сигнализација – 4+2 часа 

2.1.8 Користење на возило со право на првенство на минување - 4+2 часа 

2.1.9 Контрола на работно време – 20 +2 часа 

 

Актуелни теми – дебати – 6 часа 

 

Задачи за учење за теренска обука 

 

1. Контрола на возило 

2. Контрола на возач 

3. Контрола на брзина на движење кај возилатаи алкохол кај возачи 

4. Физичко регулирање сообраќај 

 



 10 

 

СА 2.2   Справување со сообраќајна незгода – 36 + 6 часа 

 

2.2.1 Обезбедување на сообраќајна незгода – 15 +3 часа 

2.2.2 Увид на лице место при  случена сообраќајна незгода -15+3 часа 

 

 

Актуелни теми – дебати – 6 часа 

 

 

 

 

 

Задачи за учење за теренска обука 

 

1. Справување со догодени сообраќајни незгоди 

2. Изготвување службена документација 

 

Вкупно  СООБРАЌАЈ:  124 + 32 часа 

 

 

 

СУШТИНСКИ АКТИВНОСТИ (СА) –ГРАНИЧНА КОНТРОЛА 

 

СА 3.1  Граничен надзор– 52 + 11 часа 

 

3.1.1  Национално и меѓународно законодавство за граничен надзор - 8+2 часа   

3.1.2  Управување во граничното полициско работење и ИГУ - 6+2 часа            

3.1.3  Меѓународна соработка и координација со други органи -6+2 часа 

3.1.4  Физичко обезбедување на државна граница– 20+5 часа 

 

 

Актуелни теми – дебати – 6 часа 

Посета  на ПС за ГН– 6 часа 

 

 

Задачи за учење за теренска обука 

 

1. Ориентација на терен и патролирање 

2. Справување со повреда на државна граница 

3. Обезбедување на лице место во случај на незгода 

 

 

СА 3.2  Гранични проверки  - 86+ 21 часа 

 

3.2.1  Национално и меѓународно законодавство за гранични проверки - 4+2 часа 

3.2.2  Одржување на редот на граничен премин – 3+2 часа    

3.2.3  Проверка  на документи – 14 + 5 часа 

3.2.4  Спроведување на гранични проверки на лица и предмети - 25+5 часа 

3.2.5  Криумчарење на мигранти - 5+2 часа 

3.2.6  Контрола на пловни објекти - 3+2 

3.2.7  Постапка со подносител на барање за азил – 3+1 часа 

3.2.8  Европски институции - 5+2 часа 
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Актуелни теми – дебати – 12 часа 

Посета на ПС за ГК – 12 часа 

 

 

Задачи за учење за теренска обука 

1. Спроведување на гранични проверки на лица и предмети 

 

Вкупно ГРАНИЧНА КОНТРОЛА:  138 + 32 часа 

 

 

 

 

III.  ОЦЕНУВАЊЕ  

 

- Подготовка и полагање на  тестови на знаење – 42 часа 

- Подготовка и полагање тест за мерење компетенции  - 80 часа 

- Флексибилни – 7 часа 

 

Вкупно ОЦЕНУВАЊЕ: 129  часа 

 

 

Вкупно планирани 1134 +415 наставни часа во Центар за обука 

 

 

Вкупно часови за 12 месеци = 1512+415 =1927  од кои 9 месеци  во Центар за обука – 

1134+415  часа и 3 месеци на практична обука на терен во ПС - 378 часа. 

 

 

 

                   Предлага:                                                                           Одобрил:                                                                          

Помошник на министерот на Центар за обука          Министер за внатрешни работи                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                Гоце Бачанов                                                           M-р Гордана Јанкуловска                                                                                                 


