
 

Должностите што ги врши полицискиот службеник се разновидни и предизвикувачки. Полицијата служи да ги 
штити животите и имотот на граѓаните, да ги открива и апси престапниците и да им помага на оние на кои им 
е потребна помош.

По вашата првична почетничка обука, ќе почнете да работите во Victoria Police како Probationary Constable 
(обичен полициски службеник на теренска обука). Ќе минете 2 години дообучувајќи се и стекнувајќи искуство 
како општ полициски службеник (General Duties Police Officer) пред да биде таа ваша улога потврдена.

Општите полициски службеници се први на местото на сите пријавени злосторства или јавни потреби, 
и ја опслужуваат заедницата во Викторија 24 часа дневно, 7 дена неделно.

Најголемиот дел од припадниците на Victoria Police работат како општи полициски службеници, ама исто така има 
и многу специјализирани улоги за кои е потребна натамошна обука и обично најмалку 2 - 4 години претходно 
теренско искуство како општ полициски службеник.

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

СЕГА 
ВРАБОТУВАМЕ



Што работи општиот полициски службеник?
Некои од ситуациите со кои можеби ќе треба да се справувате како општ полициски службеник се:

• Спречување на однесување со кое се нарушуваат 
редот и мирот

• Справување со безбедносните закани за заедницата
• Решавање на спорови
• Присуствување при несреќни случаи

• Иследување на кривични дела
• Спроведување на сообраќајните правила и прописи
• Справување со луѓе што се под дејство на дрога 

и алкохол
• Присуствување на несреќни случаи од големи размери 

и итни случаи

Ќе треба да поднесувате писмени извештаи и друга писмена документација за повеќето ситуации на кои ќе 
присуствувате, вклучувајќи и водење на тековен дневник на должностите што ги вршите во секоја смена. Од вас исто 
така ќе се бара да подготвувате писмена документација за на суд, а потоа и да присуствувате на судските рочишта за 
да ги изложите доказите.

Дали ги исполнувам условите да станам 
полициски службеник?
За да ги исполнувате условите да работите како полициски службеник во Victoria Police, мора да ги исполнувате 
следните услови за прием:

Да имате австралиско државјанство или постојано жителство во Австралија

Да имате докажано добар карактер и углед
Victoria Police врши обемни проверки на минатото на кандидатите за вработување во текот на постапката за одбирање. 
За повеќе информации во врска со напатствијата за претходен историјат на Victoria Police посетет го:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Напомена: Ако сте загрижени дека вашиот претходен историјат може да влијае на вашата молба за вработување, може да 
доставите формулар за доброволно откривање (voluntary disclosure) до Одделот за вработување (Recruitment Branch) на Victoria 
Police пред да поднесете молба за вработување. Симнете го формуларот од: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Да ги исполнувате основните здравствени услови
Од вас ќе бараат да ги исполнувате основните здравствени услови како што е пропишано со здравствениот правилник 
на Victoria Police за да може да ја вршите оваа работа. За повеќе информации околу здравствените напатствија на 
Victoria Police посетете го: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Напомена: Ако сте загрижени дека некоја ваша постојна здравствена состојба би можела да влијае на вашата молба за 
вработување, може да поднесете формулар со барање за претходно испитување на здравствената состојба од страна 
на Здравствениот советодавен оддел (Medical Advisory Unit) на Victoria Police заради оценување на состојбата пред да 
поднесете молба за вработување. Симнете го формуларот од: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Да поседувате солидни вештини и способности за комуникација на англиски јазик
Една од основните вештини и способности што ќе треба да ги покажете како кандидат за вработување е вашата 
способност добро да комуницирате на англиски јазик. Тоа значи да сте способени да читате, пишувате, слушате 
и зборувате на англиски јазик на ниво што ќе ви овозможи добро да ги вршите должностите на вашето работно 
место кога сте на терен.

Напомена: Victoria Police исто така е особено заинтересирана за кандидати за вработување со двојазични вештини и 
способности кои се во состојба да разговараат со членовите на јавноста на нивниот мајчин јазик.

Да доставите доказ за обрзовни квалификации ако сте помлади од 21 година
Кандидатите мора да имаат навршено 18 години за да се пријават за работа во полицијата. Ако сте помлади 
од 21 година, мора да сте завршиле Victorian Certificate of Education (VCE), виш степен на Victorian Certificate 
of Applied Learning (VCAL) или нешто друго слично на тоа пред да поднесте молба за вработување.

Да имате викториска возачка дозвола
Мора да имате важечка австралиска возачка дозвола во времето кога поднесувате молба за вработување 
(се прифаќаат дозволи и за автоматски и за рачен менувач).



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

За кои други важни информации треба да размислам 
пред да поднесам молба за вработување како 
полициски службеник?
• Ќе работите по 80 часа на две недели во низа различни смени за да може Victoria Police да одговара на потребите 

на викториската заедница 24 часа дневно, 7 дена неделно.

• На почетокот на вашето работење од вас може да бараат да ја вршите должноста на кое и да било место ширум 
Викторија, како што тоа ќе го одреди Victoria Police.

• Ќе доаѓате во допир со ситуации каде што има судири, со насилни престапници и со луѓе што се под дејство на 
дрога и алкохол.

• Од вас ќе се очекува да ги пренебрегнете вашите лични, верски и политички сфаќања за да ги спроведувате 
законите на државата.

• Од вас ќе се бара да носите огнено оружје.

• Вашето однесување на работното место и надвор од него мора да биде со високи стандарди и да ги одразува 
вредностите на Victoria Police.

• Ќе треба да добиете Уверение за положен курс за укажување прва помош (First Aid Certificate) пред да почнете 
да учите на Полициската академија, а тоа уверение ќе важи во текот на вашата обука на Академијата плус првата 
година на работното место.

Каква е постапката за поднесување молба за вработување 
како полициски службеник?
Како подносител на молба за вработување, од вас ќе бараат да минете низ следните фази пред да бидете избрани за 
вработување во Victoria Police:

Чекор 1 Поднесете молба за вработување преку интернет на www.policecareer.vic.gov.au/police

Чекор 2 Проверки дали ги исполнувате условите

Чекор 3 Приемен испит

Чекор 4 Проверка на вашето минато

Чекор 5 Проверка на вашите телесни способности

Чекор 6 Психолошка проверка

Чекор 7 Здравствена проверка

Чекор 8 Сеопфатни проверки

Чекор 9 Разговор со комисијата за вработување



Потребни ли ви се повеќе информации?
Посетете го: www.policecareer.vic.gov.au/police

или пратете електронска порака со вашето  
прашање до: rsbmarketing@police.vic.gov.au

или телефонирајте ни на (03) 9247 3212

 

Какви се платата и другите повластици на 
полициските службеници?
• Привлечна основна плата од првиот ден на обука на Полициската академија

• Покачувања на платата секоја година и дополнителни додатоци за сменска работа над вашата основна плата

• Многу поволен пакет за пензиски фонд (Superannuation)

• 9 недели годишен одмор

• Одмор за припадници на одбранбените сили; породилно отсуство / отсуство за татковци; отсуство поради студирање; 
одмор после долги години служба

• Обезбедени се униформи

• Сигурност на работното место

• Можности за постојано учење и усовршување во текот на целиот работен век.

Каква обука ќе добијам како полициски службеник?
Вашата првична обука во текот на првите 2 години и 12 недели по вашето вработување во Victoria Police ќе опфаќа:

НЕДЕЛА 1 - 12

Вашата прва недела во Полициската академија ќе биде воведна недела посветена на вашето 
запознавање со Victoria Police како организација.

Обуката на Академијата ќе почне со запознавање со законот, вештини и способности за 
комуницирање, повторување на вежби, безбедност при теренската работа (вклучувајќи 
користење на огнено оружје) и вклученост во заедницата.

Заклетва ќе поднесете по завршувањето на 12-та недела, кога ќе почнете да се школувате за 
диплома за полициски службеник (POL50115 Diploma of Policing).

НЕДЕЛА 13 - 31

Обуката на Академијата продолжува напоредно со вршењето на должностите во полициска 
станица, со обуката за постапување заради одржување на јавниот поредок и со работата во 
полициската кола што доаѓа во случаите кога има семејно насилство.

Со текот на времето, како што ќе стекнувате вештини, способности и искуство, така ќе се 
прошируваат и вашите должности.

НЕДЕЛА 32 - 52

По завршувањето на Академијата ќе работите во полициска станица во редовите на 
полициските службеници што први дејствуваат, а ќе минете и извесно време во сообраќајната 
полиција, вклучувајќи ги патролите на автопатиштата и одделот за спречување на учество 
во сообраќајот под дејство на алкохол – автобус за проверка на нивото на алкохол кај 
возачите (RPDAS – road policing and alcohol section – booze bus).

НЕДЕЛА 53 - 116

Ќе ја завршите вашата возачка обука и ќе добиете сребрена возачка дозвола.

Вашиот прием во редовите на полицијата ќе биде потврден и ќе бидете распоредени во станица 
за обука како општ полициски службеник каде што ќе треба да вршите натамошни должности 
што ќе ги налага самата работа.

По завршувањето на овој период, ако сте ги исполниле сите услови за добивање Диплома за полициски службеник, 
ќе биде потврдено вашето работно место како полициски службеник (Police Constable) и ќе ја добиете вашата диплома.

Оваа првична обука е само почеток. Како припадник на Victoria Police ќе продолжите да одите на специфични обуки што 
ќе ги налага работата во текот на целиот ваш работен век.


