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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 122 став 2 од Законот за полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ број 114/06, 6/09 и 145/12), министерот за внатрешни работи донесе

ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА 
ПОЛИЦИЈАТА

Член 1
Оспособувањето на припадниците на резервниот состав на Полицијата се спроведува 

согласно програма за стручно оспособување на резервниот состав на Полицијата.

Член 2
Програмата за стручно оспособување на резервниот состав на Полицијата се состои од 

теоретски и практичен дел, кои опфаќаат:
А. Теоретски дел:
1. Устав на Република Македонија, 
2. Кривичен законик,
3. Закон за кривичната постапка,
4. Закон за внатрешни работи,
5. Закон за полиција,
6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир, 
7. Закон за оружјето,
8. Закон за личната карта,
9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата,
10. Закон за јавните собири,
11. Закон за странците,
12. Закон за прекршоците,
13. Закон за одбрана,
14. Закон за управување со кризи,
15. Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и 

активности и степените на обезбедување,
16. Правилник за начинот на вршење на полициските работи,
17. Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот 

состав на Полицијата и
18. Упатство за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските 

службеници.
Б. Практичен дел:
1. Начин на работа на Полицијата,
2. Воспоставување на јавен ред и мир и заштитна опрема и
3. Ракување и гаѓање со огнено оружје.

Член 3
Теоретскиот дел од член 2 став 1 точка А на оваа програма се состои од:
1. Устав на Република Македонија:
1.1 Одбрана, воена и вонредна состојба.
2. Кривичен законик:
2.1 Кривично дело,
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2.2 Нужна одбрана и крајна нужда,
2.3 Обид, неподобен обид и доброволно откажување,
2.4 Соизвршителство, поттикнување и помагање,
2.5 Начин, време и место на извршување кривично дело,
2.6 Кривични дела против животот и телото,
2.7 Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот (повреда на 

рамноправноста на граѓаните; повреда на правото на употреба на јазикот и писмото; 
присилба; противправно лишување од слобода; грабнување; мачење и друго сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување и казнување; малтретирање во вршење на 
службата; загрозување на сигурноста; нарушување на неповредливоста на домот; 
противзаконито вршење претрес; повреда на тајноста на писма или други пратки; 
злоупотреба на лични податоци; неовластено снимање; спречување или смеќавање јавен 
собир и повреда на правото на штрајк),

2.8 Кривични дела против имотот (кражба; тешка кражба; разбојништво; разбојничка 
кражба; оштетување туѓи предмети; неовластено примање подароци и неовластено давање 
на подароци),

2.9 Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот,
2.10 Кривични дела против државата,
2.11 Кривични дела против вооружените сили,
2.12 Кривични дела против службената должност и
2.13 Кривични дела против јавниот ред.
3. Закон за кривичната постапка:
3.1 Основни начела,
3.2 Кривична пријава и овластувања на органите во предистражна постапка,
3.3 Мерки за присуство на обвинетиот за успешно водење на кривичната постапка 

(приведување),
3.4 Претрес на дом и лице и
3.5 Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот.
4. Закон за внатрешни работи:
4.1 Надоместоци на припадник на резервен состав.
5. Закон за полиција:
5.1 Полициски работи,
5.2 Полициски овластувања и
5.3 Резервен состав на Полицијата.
6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир:
6.1 Општи одредби,
6.2 Прекршоци против јавниот ред и мир и
6.3 Посебни прекршочни одредби.
7. Закон за оружјето:
7.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата и
7.2 Пренесување на оружје и муниција преку државната граница.
8. Закон за личната карта.
9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата:
9.1 Безбедност и заштита на патиштата, основни начела и меѓусебни односи на 

учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата и
9.2  Знаци што ги даваат униформираните полициски службеници, овластени службени 

лица и други лица.
10. Закон за јавните собири.
11. Закон за странците:
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11.1 Влез на странци и напуштање на Република Македонија (преминување на граница; 
гранична контрола и недозволен влез во Република Македонија) и 

11.2 Докажување на идентитет на странец. 
12. Закон за прекршоците:
12.1 Основни одредби и
12.2 Барање за прекршочна постапка (подносител на барањето и содржина на 

барањето).   
13. Закон за одбрана:
13.1 Надлежности на органите на државната власт (органи на државната управа).
14. Закон за управување со кризи:
14.1 Основни одредби,
14.2 Посебни одредби и
14.3 Комуникација, координација и соработка.
15. Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и 

активности и степените на обезбедување:
15.1 Општи одредби,
15.2 Личности кои се обезбедуваат,
15.3 Објекти што се обезбедуваат,
15.4 Мерки и активности за обезбедување на личности и објекти и
15.5 Степени на обезбедување. 
16. Правилник за начинот на вршење на полициските работи:
16.1 Општи одредби,
16.2 Примена на полициски овластувања,
16.3 Одржување на јавниот ред и мир (одржување на јавен ред и мир на јавни собири и 

јавни приредби и вршење работи во средствата и објектите на јавниот сообраќај),
16.4 Вршење на работи за безбедност на сообраќајот на патиштата,
16.5 Обезбедување на државната граница и контрола на преминување на државната 

граница,
16.6 Обезбедување на определени личности и објекти,
16.7 Вршење на работи при настанување на пожар и
16.8 Носење, ракување и чување на оружјето.       
17.Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот 

состав на Полицијата и
18. Упатство за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските 

службеници:
18.1 Општа одредба,
18.2 Начин на однесување на полициските службеници и
18.3 Меѓусебни односи на полициските службеници. 
Практичниот дел од член 2 став 1 точка Б на оваа програма се состои од:
1. Начин на работа на Полицијата:
1.1 Полициски овластувања и употреба на средства за присилба,
1.2 Начела на полициско постапување и
1.3 Начин на однесување и меѓусебни односи на полициските службеници.
2. Воспоставување на нарушен јавен ред и мир и заштитна опрема:
2.1 Зборни распореди,
2.2 Блокирање и пренасочување на толпа,
2.3 Следење на толпа,
2.4 Потиснување и растурање на толпа и
2.5 Запознавање со заштитна опрема (елек; шлем; маска и штит). 
3. Ракување и гаѓање со огнено оружје:  
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3.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата,
3.2 Расклопување, склопување, чистење и одржување на огнено оружје,
3.3 Гаѓање со пиштол и
3.4 Гаѓање со пушка.

Член 4
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 12.1-75965/1 Министер
26 ноември 2013 година за внатрешни работи,

Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р.


