
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за обезбедување на лица и имот (�Службен 
весник на РМ� бр. 80/99),  министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат програмата и начинот на полагање на стручен испит 
за вршење работи на обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: стручен испит). 

 
II. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
 

Член 2 
Оспособувањето на лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот се 

спроведува според пропишана Програма за оспособување и полагање на стручен испит 
(во натамошниот текст: Програма), која е утврдена во прилог број 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
Програмата се состои од теоретски и практичен дел, кои опфаќаат: 
 
А. Теоретски дел 
1. Закон за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99) и 

подзаконските акти донесени врз основа на овој закон; 
2. Кривично право (општ и посебен дел); 
3. Криминалистика; 
4. Закон за набавување, поседување и носење на оружје ("Службен весник на СРМ" бр. 

22/81 - Пречистен текст, 15/83, 51/88 и "Службен весник на РМ" бр. 26/93); 
5. Овластување и тактика во примена на овластувањето; 
6. Организација на работите на обезбедување; 
7. Тактика на спроведување на мерките за обезбедување; 
8. Гаѓање и ракување со огнено оружје; 
9. Самоодбрана; 
10. Противпожарна заштита и 
11. Употреба на средства и уреди за техничка заштита; 
12. Прва помош. 
 
Б. Практичен дел 
1. Гаѓање и ракување со огнено оружје 

 
Член 4 

Кандидатот за полагање на стручниот испит поднесува писмена пријава до Комората. 
Формата и содржината на пријавата се утврдени во прилог број 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 
 

Член 5 
Стручниот испит се спроведува во траење од најмногу 2 дена. 
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Прво, се полага усно теоретскиот дел од програмата, во еден ден. 
Кандидатите кои го положиле теоретскиот дел од програмата, го полагаат практичниот 

дел од програмата, во ден кој ќе го определи комисијата. 
 

Член 6 
Стручниот испит се полага пред комисија што ја формира министерот за внатрешни 

работи, за време од две години. 
Комисијата е составена од пет члена и нивни заменици од кои два члена по предлог на 

Комората и три члена од Министерството за внатрешни работи. 
 

Член 7 
Практичниот дел од стручниот испит се полага пред комисија на Министерството за 

внатрешни работи составена од овластени службени лица, по претходно поднесено 
барање од Комората. 
За положениот практичен дел од стручниот испит кандидатот добива потврда за 

оспособеност за ракувањеe со оружје, која е утврдена во прилог број 3 и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 8 

Член на комисијата за полагање на стручен испит може да биде лице со завршен 
најмалку VII степен на образование, со соодветно стручно искуство од областа на 
обезбедување.              

 
Член 9 

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со �го положи стручниот испит� 
или �не го положи стручниот испит�. 
Кандидатот кој на испитот не положил најмногу 4 предмети од теоретскиот дел од 

програмата може да полага поправен испит за неположените предмети. Рокот за полагање 
на поправниот испит не може да биде пократок од еден месец, ниту подолг од 3 месеци. 
Кандидатот кој во рокот определен во став 2 на овој член, не се пријави за поправен 

испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета дека испитот 
не го положил. 

 
Член 10 

Кандидатот кој не го положил стручниот испит може повторно да полага, најрано 30 
дена од денот на последното полагање. 

 
Член 11 

На кандидатот кој го положил стручниот испит, комисијата му дава уверение. 
Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се утврдени во прилог број 

4, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Ш. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија�. 
 
     Бр. 231-14059/1                                                                                           Министер 
21 април 2000 година                                                                            за внатрешни работи, 
          Скопје                                                                                           Доста Димовска, с.р. 

 2



 
                                                                                                                         Прилог бр.1 
 

П Р О Г Р А М А  
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ HA ЛИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ HA СТРУЧЕН ИСПИТ 

 
I. Закон за обезбедување на лица и имот и подзаконски акти 
I/1 Општи одредби; 
1/2 Услови за обезбедување на лица и имот; 
1/3 Права и должности на правните лица и работниците кои вршат обезбедување на 

лица и имот; 
I/4 Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот; 
I/5 Евиденција; 
I/б Надзор; 
I/7 Казнени одредби; 
I/8 Преодни и завршни одредби; 
 
II. Кривично право 
II/1 Општи одредби за кривично дело и кривична одговорност; 
II/2 Подготвување и обид на кривично дело; 
II/3 Начин, време и место на извршување на кривично дело; 
II/4 Кривични дела против животот и телото: член 123; 124; 125; 126; 128; 130; 131; 132; 

133; 134 и 136; 
II/5 Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот: член 139; 140; 

142; 143; 144; 145; 146; 149; 150; 151 и152; 
II/6 Кривични дела против честа и угледот: член, 172; 173; 174 и 179; 
II/7 Кривични дела против половата слобода и морал: член186;187;188 и 189; 
II/8 Кривични дела против животната средина: член 226;228 и 229; 
II/9 Кривични дела против имотот: член 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 

245; 258; 259 и 261; 
II/10 Кривични дела против општа сигурност на луѓето и имотот: член 288; 294 и 296; 
II/11 Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај: член 301; 
II/12 Kривични дела против службената должност: член 353; 354; 355; 357 и 360; 
II/13 Кривични дела против правосудството: член 363; 364 и 365; 
II/14 Кривични дела против јавниот ред: член 382; 383; 384; 386; 387; 391; 394; 395 и 

396; 
 
III. Криминалистика 
III/1 Криминалистички начела; 
III/2 Начини на дознавање на извршено кривично дело; 
III/3 Лице место на извршено кривично дело; 
III/4 Траги на извршено кривично дело; 
III/5 Индиции-видови;       
III/6 Оперативно тактички мерки и дејствија; 
III/7 Оперативно превентивни мерки и дејствија за спречување на кривично дело; 
 
IV. Закон за набавување, поседување и носење на оружје 
IV/1 Основни одредби; 
IV/2 Набавување, поседување и носење оружје и делови на оружје; 
IV/3 Одземање на дозволата за оружје и муниција; 
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IV/4 Продавање на оружје и муниција и поправање и преправање на оружје; 
IV/5 Надзор; 
 
V. Овластување и тактика во примена на овластувањето 
V/1 Законски овластувања и постапување на работниците за обезбедување; 
V/2 Основни облици на загрозување на животот и имотот на граѓаните; 
V/3 Основни начела и организација на работа; 
V/4 Работи и задачи на службата за обезбедување;  
V/5 Правила за професионално однесување и постапување на работниците за 

обезбедување; 
 
VI. Организација на работите на обезбедување 
VI/1 Видови на обезбедување; 
VI/2 Сегменти во системот за заштита; 
VI/3 Начини на организирање на мерките за физичко обезбедување: 
- стражарско обезбедување; 
- патролно обезбедување; 
- ескортно обезбедување; 
- пунктовско обезбедување на објекти и простор и 
- лична придружба на лице под заштита; 
VI/4 Одредување на ниво на заштита (степен на обезбедување)    
VI/5 Изготвување на план за обезбедување (безбедносен концепт) 
 
VII. Тактика на спроведување на мерките за обезбедување 
VII/1 Облици на загрозување на институциите под заштита; 
VII/2 Тим на обезбедување (состав и задачи); 
VII/3 Заштитна формација (должност и обврски); 
VII/4 Група за претходница (должност и обврски); 
VII/5 Обезбедување на лица по место на живеење; 
VII/6 Обезбедување на лица по место на работење; 
VII/7 Контра-диверзиона заштита; 
VII/8 Основни мерки и дејствија при обезбедување на транспортот; 
VII/9 Претседателски зафат-евакуација на лице од критична зона; 
VII/10 Пожртвуван напад и неутрализација на закана по лице под заштита; 
VII/11 Соработка со овластени службени лица на МВР и права и обврски на 

работниците за обезбедување; 
 
VIII. Гаѓање и ракување со огнено оружје 
VIII/1 Расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето со кое се 

задолжени работниците за обезбедување; 
VIII/2 Гаѓање со пиштол со 10 куршуми на далечина од 10 м во кружна мета со 

најмалку 50% погодоци од вкупниот резултат; 
VIII/3 Гаѓање со пушка со 10 куршуми на далечина од 100 м во човечка фигура, со 

најмалку 30% од вкупниот резултат.         
 
IX. Самоодбрана 
IX/1 Техника на падови; 
IX/2 Карате удари со рака и нога;        
IХ/3 Одбрана од удар со рака и нога; 
IX/4 Зафати за приведување; 
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IX/5 Џудо фрлање; 
IX/6 Одбрана од невооружен напаѓач; 
IX/7 Одбрана од вооружен напаѓач (нож, пиштол, палка и други предмети). 
 
X. Противпожарна заштита 
Х/1 Пожари и причини за настанување; 
Х/2 Видови противпожарни апарати и начин на употреба; 
Х/3 Превентивни мерки за заштита од пожар; 
Х/4 Задачи и постапки на работникот за обезбедување при појава на пожар. 
 
XI. Употреба на средства и уреди за техничка заштита  
XI/1 Средства и уреди за техничка заштита; 
XI/2 Алармни системи; 
XI/3 Затворен видео систем; 
Х1/4 Систем за контрола на приодите; 
XI/5 Комуникациски врски и системи за контрола на објекти; 
XI/6 Мониторинг центар; 
XI/7 Техничка заштита на објекти од висок ризик. 
 
XII. Прва помош             
ХII/1 Вештачко дишење; 
XII/2 Запирање на крварење; 
XII/3 Третман на лице под шок; 
XII/4 Прочистување на дишник; 
XII/5 Евакуација и транспорт на повредениот. 
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