
 
LEGEA 

 
SECURITĂŢII PRIVATE 

 
(Monitorul oficial  RS", nr. 104/2013) 

I PREVEDERI INTRODUCTIVE 

Art. 1 

Print prezenta lege se reglementează securitatea şi protecţia unor obiective, activitatea   şi 
munca persoanelor fizice şi juridice în domeiul securităţi private,  condiţiile pentru 
licenţierea lor, modul de desfăşurare a  activităţii şi realizarea supravegherii activităţi lor.  

Art. 2 

Securitatea privată, în sensul prezentei  legi, cuprinde prestarea serviciilor, respectiv, 
exercitarea activităţilor de protecţie a persoanelor bunurilor şi activităţilor prinvind protecţia 
fizică şi tehnică atunci când aceste actitvităţi revin în competenţa organelor de stat, 
precum şi activităţile de transport a banilor bunurilor de valoare, şi altor trimiteri, 
menţinerea ordinii publice în timpul manifestaţiilor publice, competiţiilor sportive şi în alte 
locuri unde se adună multă lume (activităţi de serviciu) pe care le exercită persoanele 
juridice şi întreprinzătorii înregistraţi pentru această activitate, precum şi persoanele 
juridice şi întreprinzătorii care au format organizare internă de securitate pentru 
necesitaţile lor propri (în continuare: activitate de autoapărare) 

Serviciile de securitate privată nu aparţin activităţilor poliţieneşti sau altor acitvităţi de 
securitate exercitate de către organele admistraţiei de stat. 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii care au licenţa pentru desfeşularea activităţilor de 
securitate privată nu pot exercita acitvităţi de protecţie a persoanelor şi bunurilor care sunt 
exclusiv în competenţa  organelor de stat şi aplica metode şi mijloce operative, respectiv 
mijloace şi metode operative tehnice pe care le aplică organele respective în baza 
reglementârilor speciale. 

Art. 3 

Noţiunile folosite în prezenta lege au următorea semnificaţie: 

1) Patrulare – servicii de securitate prestate de către agenţi de securitate care circulă 
la timpul determinat între mai multe locuri / obiective separate între ele.  
2) Card de indetificare profesională pentru persoana care exercită activităţi de 
securitate privată; 
3) Beneficiarul serviciilor – organizaţie sau personă care foloşeste serviciile de 
securitate privată 
4) Persoana juridică pentru securitate privată –  societate comercială care 
desfăsoară activitatea de securitate privată sub condiţiile prezentei legi;  



5) întreprinzător pentru securitate privată – agent de securitate care independent 
exercită acitvitatea de securitate privată sub condiţiile din prezenta lege şi care, în 
conformitate cu reglementările, este înregistrat ca întreprinzător;  

6) evaluarea riscului  - analiza şi estimarea în protecţia persoanelor, bunurilor şi 
acitivităţi lor economice; 

7) plan de securitate – document cu servicii planificate de securitate prevăzute pentru 
evaluarea riscului; 

8) agent de securitate/pază - persoană  fizică, de ambele sexe, care exercită activităţile 
de securitate/pază privată;  

9) protecţia fizică – servicii de pază prestate preponderent prin prezenţa personală şi 
prin activitatea nemijlocită a agenţilor de pază  în spaţiu şi la timp determinat, precum şi 
aplicarea măsurilor şi folosinţa mijloacelor de constrângere;  

10) protecţia tehnică  -  asigurarea securitatii persoanelor şi bunurilor  prin  mijloace şi 
dispozitive tehnice,  prin planificarea, proiectarea, montarea şi întreţinerea lor; 

11) protecţia fizico-tehnică  - asigurarea securitatii persoanelor şi bunurilor concomitent 
sau prin aplicarea combinată a protecţiei fizice şi tehnice;  

12) licenţa este: 

(1) decizie prin care persoanelor juridice şi întreprinzătorilor  care 
îndeplinesc condiţiile stabilite, se permite exercitarea activităţii de securitate 
privată, 

(2) decizie prin care persoanelor fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite, se 
permite exercitarea acitivităţii de securitate privată;    

13) spaţiu protejat  -  spaţiul în care se prestează servicii de securitate în conformitate cu 
volumul obligaţiilor contractate cu beneficiarii de servicii de securitate; 

14)  activitatea de autoapărare – activitate de pază  a persoanelor, bunurilor şi activităţii 
economice pe care orgabizatia o desfasoara pentru necesitati proprii.  Serviciul intern de 
securitate (autoaparare) este forma interna de organizare a securitatii pentru necesitati 
proprii; 

15) verificarea de securitate  - veririfacarea, in conformitate cu legea prin care se 
reglementeaza  armele si munitia,  efectuata de catre Ministerul Afacerilor Interne (in 
continuare: Ministerul),  

II OBIECTIVELE OBLIGATOR SUB MĂSURI DE SECURITATE 

Art. 4 

Obiectivele obligator sub măsurile de securitate sunt obiective de însemnătate strategică 
pentru Republica Serbia şi cetăţenii ei, precum şi obiectivele de însemnătate deosebita  
prin a căror deteriorare sau distrugere ar putea interveni consecinţe grave pentru viaţa şi 
sănătatea oamenilor sau care sunt de interes pentru apărarea ţării.  



Obiective obligatoriu sub măsuri de securitate se considera şi spaţiul unde se află 
obiectivele respective, precum şi  spaţiile  aferente  fac parte integrantă din acestea, 
precum şi obiectivele accesorii care sunt în funcţia obiectivelor respective.    

Art.  5 

Protecţia obligatorie a obiectivelor  sub măsuri de securitate se realizează, ca funcţie 
comercială a persoanei juridice căreia aparţin obiectivele, în modul prevăzut prin actul 
general privind organizarea şi sistematizarea.  

Protecţia obligatorie a obiectivelor sub măsuri de securitate, în conformitate cu actul 
general privind organizarea şi securitatea, se realizează prin angajare pe bază de contract 
a subiectelor licenţiate pentru desfăşurarea activităţii de securitate privată sau ca activitate  
de autoapărare organizată. 

La persoana  juridică căreia aparţin obiectivele de însemnătate deosebită pentru apărarea 
ţării, activitatea de autoapărare obligatoriu are  funcţie  planificată şi organizată  de 
control.   

Criteriile mai precise pentru determinarea obiectivelor din art. 4 alin. 1 al prezentei legi şi 
modul de exercitare a activităţilor de protecţie  obligatorie a obiectivelor sub  măsuri de 
securitate,  sunt stabilite de Guvern.  

III ACITIVTĂŢI DE SECURITATE PRIVATĂ 

Art.  6 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii pentru securitate privată, sub condiţiile prevăzute de 
prezenta lege, pot avea licenţă pentru următoarele activităţi:  

1) evaluarea riscului în protecţia persoanei, bunurilor şi activităţii economice;   

2) protecţia persoanelor şi bunurilor prin mijloace fizice şi tehnice, precum şi activităţi de 
întreţinere ordine la manifestaţii publice, sportive şi alte  locuri unde se aduna numeros 
public în partea care nu este sub competenţa Ministerului Afacerilor Interne;   

3) planificare, proiectare, supraveghere asupra executării sistemelor de protecţie tehnică, 
montaj şi punere în funcţionare, întreţinerea sistemelor de protecţie tehnică şi instructajul 
utilizatorilor;   

4) securitatea transportului şi transferului de bani şi a trimiterilor de valoare în partea care 
nu este sub competenţa Ministerului. 

Persoanele juriidce şi întreprinzătorii  pentru securitate privată sunt datori să asigure 
condiţii şi mijloace pentru excercitarea activităţilor de la alin. 1 din prezentul articol în 
conformitate cu standardele şi reglementările  în vigoare, prin care se reglementează 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.      

Art.  7 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii care desfăşoară activităţi  de securitate privată nu 
pot îndeplini actvităţi de intermediere în încasarea creanţelor.



IV LICENŢE PENTRU EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE 
SECURITATE PRIVATĂ 

Art.  8 

Acitivităţi de securitate privată  pot desfăşura persoanele juridice, întreprinzătorii şi 
persoanele fizice care au licenţă pentru exercitarea activităţilor de securitate privată, 
eliberată de către Minister.    

1. Tipuri de licenţe şi condiţiile de eliberare licenţe pentru persoane juridice 
şi întreprinzători  

Art.  9 

Pentru exercitarea activităţilor de securitate privată, persoanei juridice sau 
întreprinzătorului Ministerul poate elibera:   

1) Licenţă pentru evaluare a riscului în protecţia persoanei, bunurilor sau activităţii 
economice; 

2) Licenţă pentru exercitarea activităţilor de protecţie fizico-tehnică a persoanelor, 
bunurilor şi  menţinerea ordinii  în timpul organizării evenimentelor publice,  competiţii 
sportive sau în locuri unde se adună public numeros;  

3) Licenţă pentru exercitarea activităţilor de asigurare securitate a transportului şi 
transferului de bani şi a trimiterilor de valoare;  

4) Licenţa pentru exercitarea activităţilor de planificare a sistemului de protecţie tehnică;  

5) Licenţa pentru exercitarea activităţilor de proiectare şi supraveghere asupra executării 
sistemelor de protecţie tehnică;   

6) Licenţa pentru executarea lucrărilor de montaj, punere în funcţionare şi întreţinere a 
sistemelor de protecţie tehnică şi instructaj pentru utilizatori.  

Persoanele juridice şi întreprinzătorii pentru activităţi de securitate privată cărora le este 
eliberată licenţa pentru exercitarea activităţilor de la alin. 1 pct. 2) şi 3) al prezentului 
articol pot să  realizeze şi activităţi din art. 29 al prezentei legi şi să folosească mijloacele 
tehnice din art. 30 al prezentei legi.   

Art.  10 

Licenţa pentru exercitarea activităţilor de securitate privată se poate elibera persoanei 
juridice, respectiv întreprinzătorului care îndeplineşte condiţiile generale pentru obţinerea 
fiecărei licenţă din cele prevăzute, respectiv care: 

1) sunt înscrise în Registrul agenţilor economici din Republica Serbia, cu codul 
corespunzător de activitate;   

2)  deţin act de sistematizare a locurilor de muncă cu fişa postului şi atribuţiile fiecărui 
angajat pentru fiecare post de muncă; 



3) deţin act care prescrie aspectul uniformei pe care o poartă agenţii de securitate şi 
aspectul ecusonului;  

4) au persoană responsabilă: 

(1) care este cetăţean al Republicii Serbia, 

(2) care este major, 

(3) care este apt psiho-fizic, ceea ce dovedeşte prin certificat medical eliberat de către 
instituţia compententă de sănătate. .  

(4) care are cel puţin studii medii; 

(5) care a trecut prin verificări  corespunzătoare de sănătate;   

(6) care are licenţă pentru exercitarea activităţilor de securitate privată, care se eliberează 
persoanei fizice;    

5) posedă spaţiu corespunzător; 

6) posedă spaţiu special pentru amplasarea armelor şi muniţiei, în conformitate cu 
prevederile privind condiţiile de amplasare şi păstrare a armelor şi protecţie anti-incendiu, 
întrucât activităţile de securitate privată se îndeplinesc cu arme;  

Ministrul competent pentru domeniul sănătăţii emite act prin care se stabilesc instituţiile  
referente de sănătate care eliberează  certificate privind aptitudinea psiho-fizică pentru 
exercitarea activităţilor de securitate privată. 

Condiţiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească persoana juridică, respectiv 
întreprinzătorul  pentru a obţine:   

1) Licenţa pentru evaluarea riscului in protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţii 
econimice  -   să aibă cel puţin un agent de securitate angajat cuLlicenţă  care se 
eliuberează persoanei fizice, respectiv cu Licenţă pentru evaluarea riscului în protecţia 
persoanelor, bunurilor şi activităţii ecnomice; 

2) Licenţa pentru desăşurarea activităţilor de protecţie fizico-tehnică a persoanelor, 
bunurilor şi de întreţinere ordine la competeţiile sportive, evenimente destinate publicului 
şi în locurile unde se adună numeros public – să aibă cel puţin  10 agenţi de securitate 
angajaţi  cu licenţă eliberată persoanei fizice, respective cu Licenţă petnu exercitarea 
atribuţiilor de persoană responsabilă  cu protecţia sau Licenţă pentru exercitarea 
activităţilor specializate ale persoanei de pază – cu armă.       

3) Licenţa pentru desfăşurarea activităţilor de securitate a transportului şi transferului de 
bani şi trimiteri de valoare  –  să aibă cel puţin 10 agenţi de securitate angajaţi cu licenţă 
care se eliberează persoanei fizice, respectiv cu Licenţă pentru  exercitarea  activităţilor 
specializate de agent de securitate – cu armă şi să posede mijloace tehnice pentru 
transport şi transfer de bani şi trimiteri de valoare, în conformitate cu art. 36 şi 38 din 
prezenta lege. 



4) Licenţa pentru realizarea activităţilor de planificare a sistemului de protecţie tehnică –  
să aibă cel puţin un agent de securitate angajat cu studii tehnice medii, cu Licenţa care se 
eliberează  persoanei fizice, respectiv cu Licenţă pentru  realizarea acitivităţilor de 
planificare  a  sistemului de protecţie tehnică. 

5) Licenţa pentru exercitarea activităţilor de proiectare şi supraveghere a executării 
sistemului de protecţie tehnică –  să aibă cel puţin un agent de securitate angajat cu studii 
superioare în domeniul ştiinţelor tehnico-tehnologice, cu Licenţă care se eliberează 
persoanei fizice, respectiv Licenţă pentru  exercitarea activităţilor de proiectare şi 
supraveghere asupra  executării sistemului de protecţie tehnică; 

6) Licenţa pentru realizarea lucrărilor de montaj, punere în funcţionare, întreţinerea şi 
mentenanţa  sistemelor de protecţie tehnică şi instructajul utilizatorilor –  să aibă cel puţin 
un angajat cu studii  medii de specializare tehnică şi cu Licenţa care se eliberează 
persoanei fizice, respective Licenţa pentru executarea lucrărilor de montaj, punere în 
funcţionare, întreţinere şi mentenanţă a sistemelor de protecţie tehnică  şi instructajul 
pentru utilizatori. 

2. Tipuri de licenţe şi condiţiile pentru eliberare licenţă  persoanelor fizice  

Art.  11 

Pentru realizarea  activităţilor de securitate privată, Ministerul poate elibera persoanei 
fizice:   

1) Licenţa pentru evaluarea riscului în protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţii 
economice;   

2) Licenţa pentru realizarea activităţilor de protectie fizico-tehnică a persoanelor, bunurilor 
şi  menţinere ordine la competiţiile sportive,  manifestaţii publice şi în locurile unde se 
adună numeros public: 

(1) Licenţa pentru realizarea activităţilor de persoană responsabila cu 
protecţia;  

(2) Licenţa pentru realizarea activităţilor de bază  ale agentului de securitate – 
fără armă;  

(3) Licenţa pentru realizarea activităţilor specializate  ale agentului de 
securitate - cu armă; 

3) Licenţa pentru realizarea activităţilor de protecţie tehnică;  

(1) Licenţa pentru realizarea activităţilor de planificare a sistemului de protecţie 
tehnică;   

(2) Licenţa pentru realizarea activităţii  de proiectare şi supraveghere asupra 
executării sistemului de protecţie tehnică;  

(3) Licenţa pentru executarea lucrărilor de montaj, punere în funcţionare, 
întreţinere şi mentenanţă a sistemului de protecţie tehnică. 

Persoanele fizice cărora le este eliberată licenţa de la alin. 1 din prezentul articol, pot să 
exercite activitatea de agent de securitate în mod independent dacă sunt înscrise în 



Registrul agenţilor economici din Republica Serbia ca întreprinzători. 

Art.  12 

Licenţa pentru realizarea activităţilor de securitate privată se poate elibera persoanei fizice 
care îndeplineşte condiţiile generale pentru obţinerea fiecăreia dintre tipurile de licenţă 
stabilite, respectiv care:   

1) este cetăţean al Republicii Serbia; 

2) este major; 

3) are cel puţin studii medii; 

4) a trecut verificările corespunzătoare de securitate;  

5)  este apt psiho-fizic pentru  exercitarea acestor activităţi, ceea ce se dovedeşte prin 
certificatul medical eliberat de instituţia medicală competentă; 

6) este instruit petrnu mânuirea cu armele, respective şi-a făcut serviciul militar cu arma, 
dacă activităţile le îndeplineşte cu arma;  

7)  a absolvit instructajul corespunzător pentru exercitarea activităţilor de securitate 
privată în conformitate cu prezenta lege; 

8)  are promovat examenul de specialitate pe lângă Minister; 

Condiţiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească persoana fizică pentru obţinerea 
Licenţei pentru exercitarea acitivităţilor de protecţie tehnică ,  respectiv Licenţa  pentru 
realizarea activităţilor de planificare a sistemului de protecţie tehnică  sau Licenţă pentru 
realizarea activităţilor de montaj, punere în funcţionare şi instructaj  pentru utilizatori –  să 
aibă cel puţin studii medii de specialitate tehnică.    

Pentru persoana care posedă licenţă, dovada privind aptitudinea psiho-fizică pentru 
exercitarea activităţilor de securitate privată  se înaintează o dată pe an.  

Persoana juridică, respectiv întreprinzătorul înaintează Ministerului certificat medical 
privind verificarea anuală a aptitudinilor psiho-fizice pentru fiecare persoană fizică căreia i-
a eliberat licenţă. 

În caz că persoana juridică, respectiv întreprinzătorul nu înaintează certificatul medical de 
la alin. 4 din prezentul articol, se va considera că persoana fizică care nu a înaintat 
certificatul medical a încetat să îndeplinească condiţiile prevăzute prin lege pentru 
exercitarea acivităţilor de securitate privată.   

Instructajul de la alin. 1  pct.  7) din prezentul articol pot frecventa doar persoanele care 
îndeplinesc condiţiile din alin. 1 pct. 1), 2), 3) şi 5) din prezentul articol. 

Excepţional, persoanelor care au un grad corespunzător de studii şi specialitate şi cel 
puţin trei ani de experienţă în activităţi de agent de securitate,  activităţi de informare şi 
securitate, activităţile de soldat professional în Armata Serbiei şi activităţi de executare 
sancţiuni contravenţionle şi penale,  se eliberează licenţa întrucât îndeplinesc condiţiile  
de la alin.  1 pct.  1)-5) şi pct. 8) din preznetul articol.  



3. Procedura şi modul de eliberare licenţe 

Art.  13 

Instruirea persoanelor fizice pentru realizarea activităţilor de securitate privată se poate 
organiza de catre Minister precum si de catre persoanele juridice şi fizice care îndeplinesc  
condiţiile materiale, tehnice, de specialitate şi  profesionale pentru realizarea activităţilor 
de instructaj,  care au obtinut autorizaţie de la Minister.   

Condiţiile mai apropiate, în privinţa obiectivelor, respectiv spaţiilor, mijloacelor material-
tehnice şi echipamentelor,  abilitarea de specialitate şi numărul persoanelor care  
realizează instructajul pentru  persoane care se ocupă cu activităţi de securitate privată, 
dar care trebuie să îndeplinească de la alin. 1 din prezentul articol, precum şi programele 
de instructaj de specialitate, conţinutul şi ţinerea evidenţei a persoanelor autorizate şi a 
persoanelor care au participat la instructaj şi suma cheltuielilor  de organizare şi  realizare 
instructaj,  sunt stabilite de ministrul competent pentru afaceri interne (în continuare: 
Ministru).     

Art.  14 

Persoana fizică care trebuie să obţină licenţa pentru realizarea activităţilor de securitate 
privată înaintează Ministerului, respectiv persoanei juridice autorizate sau persoanei fizice 
cerere de înscriere la inctructajul pentru persoane fizice pentru realizarea activităţilor 
profesionale de securitate privată.   

Persoanele care finalizează instructajul  persoanelor fizice pentru îndeplinirea acitvităţii de 
securitate fizică  promovează examenul de specialitate la Minister.  

Modul de verificare al cunoştinţelor însuşite  prin instructajul persoanelor fizice, respectiv 
modul de promovare  examen pentru realizarea acitivităţilor de securitate privată şi suma 
cheltuielilor de organizare a  examenelor de specialitate precum şi conţinutul şi modul de 
ţinere a evidenţei privind persoanele care au promovat cu success examenul de 
specialitate, se stabiilesc de catre Minister, cu acordul Ministrului competent pentru 
activităţi financiare.   

Pentru eliberare licenţă se achită taxa republică administrativă.  

Cheltuielile de organizare şi realizare  a examenelor de specialitate le suportă persoana 
care promovează examenul de specialitate, respectiv persoana juridică la care persoana 
fizică respectivă este angajată.   

Art.  15 

Cererea pentru eliberare licenţă se adresează Ministerului, prin administraţia de poliţie 
teritorial competentă. 

Administraţie de poliţie teritorial competentă este administraţia  pentru zona pe al cărei 
teritoriu se găseşte sediul, respectiv domiciliul solicitantului. 

Soluţionarea cererii pentru eliberarea licenţei  are loc în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii.  



Excepţional de alin. 3 din prezentul articol, procedura se poate întrerupe prin concluzie, 
dacă aceasta este necesar în vederea verificării dovezilor înaintate în care caz decizia 
privind eliberarea licenţei se emite în termen de cel mult 60 zile de la primirea cererii.   

Art.  16 

Persoanelor juriidce, întreprinzătorilor şi persoanelor fizice  care îndeplinesc condiţiile 
prescrise, licenţa se eliberează  pe perioada de cinci ani.  

Pentru licenţa de la alin.  1 din prezentul articol, valabilitatea încetează după expirarea 
termenului de şase luni de la definitivarea deciziei prin care a fost eliberată, dacă 
persoana juridică în termenul respectiv nu şi-a început activitatea. 

Persoanei juridice, întreprinzătorului şi persoanei fizice căreia a expirat termenul de 
valabilitate al licenţei, la cererea acestuia se poate elibera o nouă licenţă, sub condiţia că 
nu au intervenit modificării ale condiţiilor prevăzute prin art. 10  alin. 1 pct. 1), 4), 5) şi 6), 
respective din art.  12  alin.  1 pct.1)-6). 

Cerere pentru o nouă licenţă se poate formula nu mai devreme de 60 de zile înainte de 
expirare a termenului de valabilitate al licenţei precedent eliberate.  

Prin decizie se poate respinde cererea pentru eliberare licenţă sau retrage licenţa 
persoanei juridice, întreprinzătorului şi persoanei fizice care nu îndeplineşte sau care 
încetează  să îndeplinească condiţiile prescrise pentru exercitarea activităţilor de 
securitate privată.   

Conţinutul cererii pentru eliberare, precum modelul şi conţinutul formei solemne a licenţei, 
se  prevede de către ministru.  

Art.  17 

La concluzia din art.   15 alin.  4  al prezentei legi şi la decizia de eliberare licenţă, decizia 
de respingere cerere de licenţă şi privind retragerea licenţei eliberate se poate declara 
plângere.   

Plângerea se adresează Ministerului, în termen de 8 zile de la data comunicarii deciziei.  

Art.  18 

Persoana responsabilă  la persoana juridică şi la întreprinzător  trebuie în termen de opt 
zile să anunţe administraţia de poliţie competenta despre încetarea activităţii sau radierea 
persoanei juridice şi a întreprinzătorului.  

V MODUL DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢILOR DE 

SECURITATE PRIVATĂ 

Art.  19 

Activităţile de securitate privata a persoanelor, bunurilor şi activităţii economice se 
realizează  astfel încât să nu deranjeze activitatea organelor de stat şi să nu disturbe 
liniştea cetăţenilor.  



Art.  20 

Persoana juridică şi întreprinzătorul pot desfaşura activităţi de securitate privată doar în 
baza şi în cadrul contractului încheiat în scris cu persoana juridică sau fizică  pentru care 
prestează service.   

Contractul de la alin. 1 din prezentul articol, pe lângă altele trebuie să conţină: 

1) clar determinat obiectul contractului; 

2) modul de executare a activităţilor contractate de securitate privată (tip, categorie, 
atribuţiile contractate ale agentului de securitate);  

3) numărul şi locul de muncă al agentului de securitate în baza contractului;  

4) tipul şi cantitatea armelor şi mijloacelor angajate;  

5) data începutului prestării de servicii şi durata contractului;   

6) modul de folosire, tipul şi gradul de secret, termenul de păstrare şi folosire, precum şi 
măsurile de protecţie a datelor emanate din contract şi însăşi contractul;  

Pentru desfăşurarea activităţilor de securitate privată nu poate fi angajată persoana 
juridică sau întreprinzătorul care nu au licenţă.   

Informaţia despre contractul încheiat, anexa la contract sau despre rezilierea contractului 
trebuie comunicată  administraţiei de poliţie locale teritorial competente, în termen de opt 
zile de la data intervenirii modificării. 

Informaţia trebuie să conţină: 

1) denumirea şi sediul persoanei juridice sau a întreprinzătorului  pentru securitatea 
privată;  

2) denumirea  (prenumele, numele  şi CNP) i sediul (domiciliul) persoanei responsabile la 
persoana juridică  şi la întreprinzătorul pentru securitatea privată şi beneficiarul serviciilor;   

3) clar determinat obiectul contractului; 

4) codul de executare a activităţilor contractate de securitate privată  (tip, categorie, 
atribuţii contractate ale agentului de securitate, timpul de acoperire al protecţiei ş.a.); 

5) numărul agenţilor de securitate în baza contractului şi locaţia  programului de muncă; 

6) tipul, cantitatea armelor  şi mijloacelor de protecţie angajate;  

7) data începutul/rezilierea contractului de prestare service;  

Administraţia de poliţie teritorial competenta  este administraţia in al cărei  raza  este 
situat locul de executare al contractului, iar dacă   contractul se execută în mai multe 
locuri, territorial competenta este administraţia poliţiei in a carei raza se află sediul, 
respectiv domiciliul persoanei juridice sau fizice  care este beneficiarul serviciilor.   



1. Activităţi de protecţie fizică 

Art. 21 

Protecţia fizică a persoanelor şi bunurilor se realizează preponderent prin prezenţa 
personala şi activitatea nemijlocită a agentului de securitate în spaţiul şi la timpul 
determinat.  

Activităţile de la alin.  1 din prezentul articol se pot desfăşura doar în  interiorul obiectivului  
protejat sau in limita spaţiului protejat.  

Art.  22 

Excepţional, activităţile de protecţie fizică a persoanei  (pază personală)  se pot realize în 
loc public şi în apropierea persoanei a cărei pază se asigură,  la propunerea organelor 
administraţiei de stat, organelor unităţii administraţiei locale, organizaţiilor sau asociaţiilor 
şi persoanelor fizice şi cu acordul Ministerului.    

Propunerea din alin.  1 al prezentului articol trebuie să conţină planul de pază, cu 
indicarea numărului de agenţi de securitate,  tipul şi cantitatea de arme şi echipament, 
locaţia obiectivului, vehiculele şi traseul circulaţiei. 

Propunerea privind  acordul  se înaintează administraţiei de poliţie competentă  pentru 
locul unde se asigurarea securitateai, cel târziu trei zile de la începutul pazei. 

Acordul se aliberează cel târziu 24 ore înainte de începerea pazei.  

2. Activităţi de pază cu armă 

Art.  23 

Sub condiţiile din prezenta lege activităţile de protecţie fizică  a obiectivului se pot executa 
cu armă în vederea protecţiei: 

1) obiectivelor obligator asigurate cu pază ; 

2) bănci şi alte organizaţii financiare care îşi desfăşoară activitatea economica cu bani şi 
bunuri de valoare;    în mod special poşta, casa poştala de economii şi casa de schimb; 

3) obiectivele în care se depozitează armele, materii explosive, radioactive, inflamabile şi 
otrăvitoare;   

4) obiective în care se păstrează şi depozitează marfa. 

Art.  24 

Pentru realizarea activităţilor de protecţie fizică,  persoanele juridice şi întreprinzătorii 
pentru securitată privată  pot poseda arme semiautomate,  pistol de calibru  7,65 mm şi 9 
mm, la care cu o apăsare pe trăgaci se poate  trage doar un cărtuş. 



Persoana juridică pentru securitatea privată nu poate poseda un număr de arme de foc 
mai mare de o jumătate din numărul agenţilor de securitate angajaţi care au Licenţă 
pentru executarea activităţilor specializate ale agentului de pază – cu armă.  

Achiziţia armelor se face în baza aprobării Ministerului, în conformitate cu legea.  

Art.  25 

Agenţii de securitate care realizează activităţi de protecţie fizică a persoanelor, bunurilor şi 
activitate cu arme le pot purta doar în obiectivul sau spaţiul protejat şi în baza acordului 
din art. 22 alin. 4 din prezenta lege, pe durata timpul când nemijlocit  îndeplinesc aceste 
activităţi. 

Excepţional de la alin. 1 al prezentului articol, agenţii de securitate pot purta arma în afara 
obiectivului sau spaţiului protejat pe care îl asigură: 

1) când efectuează şi asigură transportul şi transferul de bani şi trimiteri de valoare, doar 
pe durata şi  ruta circulaţiei vehiculului;   

2) când efectuează transferul de bani umblând pe jos, doar în direcţia mersului; 

3) când efectueaza protecţia fizică a persoanelor din art. 22 alin. 1 din prezenta lege. ; 

4) în decursul intervenţelor  echipei de intervenţii, în timpul exercitării activităţilor de 
intervenţă în conformitate cu prezenta lege.  

Art.  26 

Persoana responsabilă la persoana juridică şi la întreprinzător pentru activităţile de 
securitate privată eliberează agenţilor de securitate ordin de port armă.  

Agenţii de securitate care poartă armă trebuie să aibă asupra lor ordinul de purtare armă 
de serviciu şi la cererea persoanei autorizate din Minister să prezinte şi arma şi ordinul. 

Agentul de securitate în timpul exercitării activităţilor sale nu-I  este  permis  portul armei 
personale.  

Art.  27 

Agentul de securitate în afara obiectivului protejat este dator să procedeze conform 
ordinului ofiţerului poliţiei, cu excepţia cazurilor când prin această procedare ar comite 
infracţiune.   

Art.  28 

Persoana juridică şi întreprinzătorul care exercită ativităţi de securitate privată cu armă 
sunt datori cel puţin o dată pe an să efectueze tirul de probă pentru agenţii de securitate 
care îndeplinesc activităţi de securitate cu arma.   

 

 



3. Activităţi de protecţie tehnică 

Art.  29 

Activităţile de protecţie tehnică se realizează cu folosirea mijloacelor tehnice şi 
dispozitivelor pentru contracararea  acţiunilor nelegale  faţă de persoane, bunuri sau  
activitatea economică, în mod deosebit  protecţia împotriva:    

1) accesului nepermis la spaţiu sau obiective care se asigură prin pază; 

2) scoaterea, respectiv înstrăinarea  şi folosirea neautorizată a obiectelor protejate;  

3) introducerea materiilor explozive, radioactive şi a altor material periculoase;  

4) efracţii, diversiuni şi atac violent asupra obiectivului sau sustragerea obiectului;   

5) acces neautorizat la date şi documentaţie;   

6) protecţia vehiculelor de transport bani şi altor mijloace de transport;   

7) altor riscuri identificate. . 

Art. 30 

Prin utilizarea mijoacelor şi dispozitivelor tehnice pentru securitatea persoanelor şi 
bunurilor şi activităţii economice se considera servicii prestate prin aplicarea  măsurilor 
perimetare  individuale sau funcţional  corelaţionate reciproc , dispozitivelor şi sistemelor 
de protecţie antii-incendiu şi anti-atac,  video-pază, controlul accesului, alarmă socială,  
monitoring satelit al vehiculelor (GPS),  protecţie electrochimică a alarmelor,  protecţia 
mecanică şi protecţia datelor. 

Mijloacele şi dispozitivele tehnice pot fi legate în sistem de protecţie tehnică. 

Art.  31 

Protecţia tehnică se realizează pe raza obiectivului sau spaţiului protejat, cu ocazia  pazei 
perosanelor protejate, bunurilor sau activităţii economice, sau cu ocazia asigurării 
transportului de bani şi trimiteri de valoare.  

Mijloacele tehnice care se folosesc la realizarea  securităţii private nu este permis să fie 
folosite în modul prin care se disturbă viaţa privată a altora.  

Art.  32 

Când activităţile de protecţie a obiectivelor sau spaţiilor care se folosesc pentru uz public 
se realizează  prin folosirea dispozitivelor de înregistrare imagine, persoana juridică sau 
întreprinzîătorul  pentru securitate privată sunt datori să  scoată în evidenţă în loc vizibil 
notificare  că obiectivul este  protejat prin video-pază, iar utilizatorul serviciilor este 
obligator să accepte  şi înregistrările arhivate să le păstreze minim 30 zile şi să le pună la 
dispoziţia funcţionarului poliţiei autorizat spre consultare. 

Datele din alin. 1 al prezentului articol se pot folosi doar în scopul pentru care sunt  
furnizate.  



Este interzis a ceda persoanelor terţe şi a publica datele din alin. 1 al prezentului articol , 
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  

Art.  33 

Condiţiile tehnice minime la montarea obligatorie a sistemelor de protecţie tehnică în 
bănci şi alte organizaţii financiare (poşta, case de economii, case de schimb, trezorerii, 
ş.a.) în care, în conformitate cu prezenta lege, se exercită activitati de securitate 
privată,se stabilesc de către Guvern.     

Modul mai apropiat al exercitării protecţiei tehnice şi utilizării mijloacelor tehnice se 
stabileşte  de către ministru.  

4. Activităţile de planificare, proiectare, supraveghere tehnică montaj şi 
întreţinere a sistemului de protecţie tehnică  

Art.  34 

Planificarea sistemului de protecţie tehnică se face în baza evaluării riscului  în protecţia 
persoanei, bunurilor şi activităţii economice efectuată de către persoana juridică sau 
persoana fizică cu licenţă corespunzătoare în conformitate cu prezenta lege.     

Art.  35 

Mijloacele tehnice folosite  trebuie obligator  în privinţa calităţii, siguranţei şi garanţiei să 
întrunească normele legale  şi stadardele tehnice în vigoare în Republica Serbia.  

Persoana juridică pentru securitate privată este responsabilă pentru conformitatea şi 
funcţionalitatea mijloacelor de la alin. 1 al prezentului articol, iar beneficiarul serviciilor 
trebuie să asigure întreţinerea şi service-ul  lor în conformitate cu prezenta lege şi 
contract.  

5.  Activităţile de securitate privind transportul banilor,  bunurilor de valoare  
şi altor trimiteri 

Art.  36 

Persoanele juriice şi întreprinzătorii pentru securitate privată  realizează activităţile de 
escortă şi pază a transportului şi transferului de bani, a bunurilor de valoare şi altor 
trimiteri dacă au cel puţin un vehicul special  pentru transport care trebuie:   

1) să posede permis de transport rutier ocazional; 

2) să fie aplicat marcaj în conformitate cu reglementările in vigoare;   

3)  să aibă legătură  în două sensuri cu centrul de control şi partea din personalul care 
părăseşte   vehiculul de transport la preluarea/ predarea valorilor /reţea GSM şi/sau 
legătura radio cu frecvenţă proprie sau repetitori); 

4) are montat GPS dispozitiv,  urmărire prin satelit şi monitoring de la distanţă din centrul 
propriu de control;



5) să aibă montat  panic taster pentru transmiterea automată a semnalului de anunţare a 
centrului de control;   

6) să aibă sistem de protecţie electrochimică a banilor în transport sau să aibă vehicul 
blindat sau special fortificate: caroseria, geamurile şi seif de bani cu siguranţă mehanică 
montat in vehicu;  

7) să aibă montat sistrem mobil video pentru  asigurarea vehiculului.   

Art.  37 

Echipajul vehiculului special de transport îl formează şoferul şi cel puţin un insotitor.  

Toţi membrii echipajului  din vehiculul special de transport  trebuie să fie agenţi de 
securitate de la aceaşi persoană juridică.  

La exercitarea activităţilor lor, toţi membrii echipajului  din vehiculul special de transport 
trebuie să fie înarmaţi cu tipul de armă de foc prescris şi trebuie să fie  dotaţi/echipaţi  în 
conformitate cu legea.   

Art.  38 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii de securitate privată  pot desfăşura  activităţi de 
securizare a transferului de bani şi valori pe jos, cu ce ocazie trebuie să folosească 
sisteme de protecţie electrochimică a valorilor.   

Excepţional, dacă transferul banilor sau valorilor se face cu vehicul blindate, respectiv 
vehicul special fără sistem de protecţie electrochimică  acompaniat de agentul de 
securitate de la vehicul până la  punctul de preluare/depunere a banilor,  trebuie să fie 
prezent cel puţin încă un agent de securitate înarmat.   

Greutatea totală a geamantanului de la alin. 1 al prezentului articol şi a obiectelor găsite în 
acesta nu e permis să depăşească 18 kg, cu excepţia dacă geamantul este adaptat 
pentru tracţiune manuală. 

Art.  39 

Transferul de bani sau valori din art. 38 al prezentei legi îl efectuează cel puţin un agent 
de securitate în comunicaţie permanenta cu centrul de control   (GSM reţea şi/sau 
legătură radio radio  cu frecvenţă proprie şi repetitori).  

6. Activităţile gardianilor 

Art.  40 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii de securitate privată, în conformitate cu prezenta 
lege, pot desfăşura activităţi de menţinere ordine:   

1) la evenimente publice în sensul reglementărilor prin care se reglementează  publicul 
numeros adunat; 



2) la competiţii sportive; 

3) în locuri şi obiective unde se adună public numeros la manifestaţii  distractive, 
musicale,  culturale şi alte programe;   

Agenţii de securitate realizează serviciul de gardian fără armă.  

La fiecare trei agenţi de securitate angajaţi în serviciul de gardiani, pesoana juridică sau 
întreprinzătorul de securitate poate angaja suplimentar,  temporar şi provizoriu,  zece 
agenţi de securitate cu licenţă.     

Art.  41 

Când persoana juridică sau întreprinzătorul de securitate privată prestând servicii de 
menţinere ordine la manifestaţii publice din art. 40 alin. 1) şi 2) din prezenta lege,  
angajează mai mult de trei gardiani, este dator să elaboreze plan de securitate, pe care 
organizatorul manifestaţiei împreună cu  notificarea manifestaţiei, il înaintează 
administraţiei de poliţie cu sediul  in raza unde se organizează şi are loc evenimentul 
public.   

Planul de securitate trebuie obligator să conţină numărul şi ordinea gardianilor angajaţi,  
atribuţiile gardianilor, date priivnd persoana responsabilă care va conduce serviciul de 
gardiani în timpul organizării evenimentului public şi mijloacele de comunicaţie cu acesta.  

Art.  42 

Gardianii  pe durata exrcitării activităţii lor trebuie să fie îmbrăcaţi în uniforma şi dotaţi cu 
geacă uniformizată sau vestă cu bandă de culoare deschisă şi inscripţia   "Gardian" şi 
"Steward" sau "Security". 

În decursul exercitării activităţii de guardian la evenimentul public nu este permis să 
regleze circulaţia în afara spaţiului protejat.   

Gardianul procedează în baza ordinului  funcţionarului de poliţie autorizat în conformitate 
cu Planul de securitate.    

Art.  43 

Gardianii care exercită activităţile în decursul derulării evenimentului sportive procedează 
în conformitate cu prezenta lege prin care se reglementează  prevenirea violenţei la 
spectacole sportive.   

                                               7. Centrul de control 

Art. 44 

Persoana juridică sau întreprinzătorul care au Licenţă pentru realizarea activitţilor de 
protecţie fizico-tehnică a persoanelor şi bunurilor şi menţinerea ordinii la spectacole 
sportive, evenimente publice şi alte  locuri unde se adună public numeros, respectiv 
Licenţa de exercitare activităţi de securitate pentru transportul şi transferul de bani şi 
valori, trebuie să aibă Centru de control.



Persoana juridică şi întreprinzătorul care au Licenţă pentru  executarea lucrărilor de 
montaj, punere în funcţionare şi întreţinere a sistemului de protecţie tehnică şi instruire al 
beneficiarilor, pot avea Centru de control.  

Centrul de control este loc dotat cu dispozitive tehnice pentru recepţie automată, precum 
şi prelucrarea semnalelor de alarmă şi  altor informaţii receptionate de la obiectivele de la 
distanţă sau vehiculele care sunt protejate cu mijloace tehnice de protecţie.  

Centrul de control poate avea serviciu de gardă  timp de  24 ore. 

Persoana juridică şi întreprinzătorul  de securitate privată care au centrul propriu de 
control, trebuie să aibă echipă de intervenţie la primirea semnalului de alarmă, formata din 
cel puţin doi agenţi de securitate.  

Operatorul din Centrul de control este dattor imediat să anunte poliţiei informaţia care 
indică la săvârşirea infracţiunii pentru care urmărirea se face din oficiu sau contravenţia cu 
elemente de violenţă.   

Protecţia datelor furnizate prin dispozitive tehnice de recepţie automată, precum şi 
prelucrarea semnalelor de alarmă şi altor informaţii de la obiectivele de la distanţă sau 
vehicule protejate cu mijloace tehnice de protecţie,   se realizează în conformitate cu 
prevederile art. 32  din prezenta lege.   

                                      8. Activitatea de autoapărare 

Art.  45 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii, în vederea organizării activităţii de autoapărare,  
respectiv în vederea protecţiei bunurilor , activităţii economice, obiectivelor, spaţiului şi 
persoanelor din  acestea şi organizarea serviciului intern (de gardă)  de securitate pentru 
menţinerea ordinei pot obţine una sau mai multe licenţe, care  în conformitate cu prezenta 
lege se eliberează   pentru exercitarea activităţilor de securitate privată, dacă:  

1)  au organizată funcţia planificată, organizaţională şi de control a activităţii de 
autoapărare;  

2)  realizarea acestor acitivităţi este prevăzuta prin actul intern privind organizarea şi 
sistematizarea  locurilor de muncă, cu fişa postului;  

3) au act privind detaliile aspectului uniformei şi ecusonului;   

4) persoana responsabilă,  cu atribuţii privind activităţile serviciului intern de securitate, 
îndeplineşte condiţiile din art. 10 alin.  1 pct.  4) din prezenta lege; 

5) agenţii de securitate au licenţa din art. 11 pct. 2) din prezenta lege;  

6) activităţile de securitate le exrcită cu armă şi îndeplinesc condiţiile din prezenta lege 
care se referă la arme.   

La procedura şi modul de eliberare licenţă, din alin. 1 al prezentului articol, precum şi la 
modul de exercitare a activităţilor de securitate privată, dacă prin prezenta lege nu este 
altfel stipulat,  conform se aplică prezenta lege prin care se reglementează chestiunile 
corespunzătoare privind persoanele juridice şi fizice care exercită activităţi de securitate 
privată pentru beneficiarii  serviciilor lor. 



Serviciile interne de pază/securitate nu pot presta servicii de pază/securitate altora.  

VI ATRIBUŢIILE AGENŢILOR DE SECURITATE 

Art.  46 

În timpul exercitării activităţilor de securitate privată, agentul de securitate este autorizat 
cum urmează:   

1) verifică identitatea persoanei care intră şi iasă din obiectivul sau spaţiul  securizat sau 
în spaţiul propriu-zis,; 

2)  efectuează controlul persoanei şi vehicului la intrare sau ieşire din obiectivul sau 
spaţiul  securizat şi în spaţiul  respectiv;   

3) interzice persoanelor neautorizate intrarea  şi accesul la obiectivul sau spaţiul 
securizat;  

4) dispune ordin persoanei să se îndepărteze din obiectivul sau spaţiul securizat, dacă 
persoana neautorizat se află aci;   

5) avertizează persoana care prin comportamentul săi sau prin omiterea  unei acţiuni 
datorate poate periclita securitatea sa, securitatea altora sau provoca deteriorarea şi 
distrugerea bunurilor;  

6) temporar reţine persoana  găsită în obiectiv sau spaţiu în săvârşirea infracţiunii sau 
contravenţii mai grave  de disturbare ordine şi linişte public, până la sosirea poliţiei;   

7)  foloseşte următoarele mijloace de constrângere:   

(1) mijloace de legare,  

(2) forţa fizică, 

(3) câini special dresaţi, 

(4) arme de foc, sub condiţiile stabilite de prezenta lege şi legea  prin care se 
reglementează   uzul armei de către funcţionar autorizat al poliţiei. 

Agentul de securitate poate se poate folosi de atribuţia de la alin. 1 din prezentul articol  
numai în obiectivul şi spaţiul securizat, sau în afara obeictivului şi spaţiului când 
securizează transportul  şi transferul de bani sau valori, cu ocazia patrulării şi  securizării 
persoanei  în conformitate cu art. 22 din prezenta lege.  

În contractul de securizare, pe care persoana juridică sau întreprinzătorul din domeniul 
securităţii private îl încheie cu beneficiarul serviciilor,  se menţionează atribuţiile 
contractate de la alin. 1 din prezentul articol.   



Aplicarea măsurii obligator trebuie să fie proporţională scopului legitim de folosire a 
acestora şi efectuate astfel pentru a nu atinge personalitatea, reputatia, onoarea sau alte 
drepturi ale omului garantate.  Cu ocazia aplicării acestor măsuri,  nu este permis  nici o 
persoană să fie supusă torturii,  procedării nehumane sau înjositoare.   

Agentul de securitate poate proceda doar în modul stabilit de prezenta lege şi 
reglementări, astfel că  îndeplinirea sarcinilor sale  realizează cu cele mai mici consecinţe 
dăunătoare.  Dacă în raport cu împrejurările este permisă aplicarea mai multor măsuri,  
este dator să aplice măsura care mai puţin dăunează persoanei respective.    Cu aplicarea 
măsurii poate înceta atunci când încetează motivele pentru care s-a aplicat sau atunci 
când stabileşte că sarcina nu poate fi îndeplinită.  

                                            1. Verificarea identităţii 

Art.  47 

Verificarea identităţii se face prin veriifcarea buletinului de identitate sau a altui  document 
de identificare cu fotografie  eliberat de către organe de stat competente.   

Agentul de securitate nu va permite intrarea  în obiectivul sau spaţiul securizat persoanei 
care,  la cererea pazei, respinge sa se legitimeze la  intrare. 

2. Contolul persoanei şi obiectelor 

Art.  48 

Agentul de securitate poate efectua controlul persoanei şi obiectelor pe care persoana le 
are asupra sa şi mijlocul de transport care intră şi iasă din obiectivul sau spaţiul securizat.   

Control al persoanei se consideră verificarea vizuală a conţinutului îmbrăcămintei şi 
lucrurile pe care persoana le poartă asupra sa.   

Controlul îl poate face o persoană de acelaşi sex, exceptând cazurile când este necesar 
controlul urgent al persoanei în vederea ridicării  armelor sau obiectelor convenabile 
pentru atac sau autolezare.  

Control al mijlocului de transport, se considera controlul spaţiilor  închise şi deschise şi a 
obiectelor transportate.  

Controlul se poate face prin folosirea  mijloacelor tehnice destinate pentru aceasta.  

Agentul de securitate va chema persoanele să  prezinte ele singure conţinutul din 
îmbrăcăminte, obiecte sau vehicul.  Întrucât persoana respinge aceasta, dar se suspecta 
că persoana  respectivă are asupra sa, în  mijlocul de transport sau în bagajul care-l are 
asupra sa, obiecte care pot servi ca probă în procedura contravenţională sau penală, 
agentul de securitate va proceda în conformitate cu art. 50 din prezenta lege. 

 

 

 



3. Comunicarea avertizării si dispunerea ordinelor 

Art.  49 

Avertizările şi ordinele se comunică prin voce, gestiuni ale mâinilor şi corpului,  prin 
semnale luminoase sau sonore,  indicarea semnelor şi avertizărilor  şi interdicţiilor scrise.   

Avertizările trebuie  comunicate  în mod clar şi fără ambiguitate.  

4. Reţinerea temporară a persoanei 

Art.  50 

Agentul de securitate va reţine temporar persoana  găsită în săvârşirea infracţiunii  pentru 
care urmărirea se face din oficiu, în obiectivul sau spaţiul securizat.  

Persoana privată de libertate obligator trebuie  în dată predată poliţiei, dar dacă  nu se 
poate face aceasta în dată, atunci va anunţa poliţia privind reţinerea temporară a acesteia.    

Despre reţinerea temporară a persoanei se va întocmi proces verbal în scris  care se va 
preda poliţiei în termen de 24 ore.  

5. Folosirea mijloacelor de legare 

Art.  51 

Mijloacele de legare se pot folosi faţă de persoana care se reţine termporar în baza 
prevederilor prezentei legi, în vederea:  

1) împiedicării rezistenţei persoanei sau pentru respingerea atacului;  

2) împiedicarea persoanei reţinute să nu fugă;   

3) a face imposibilă autolezarea sau lezarea altei persoane; 

Prin folosirea mijloacelor de legare se înţelege legarea, după regulă, a mâinilor, în faţă 
sau la spate, cu cătuşe de serviciu,  cu coarde plastice sau alte mijloace destinate pentru 
aceasta. 

6. Aplicare forţei fizice 

Art.  52 

Prin folosirea forţei fizice se înţelege folosirea  abilităţilor de autoapărare în vederea 
respingerii atacului şi răpunerea rezistei persoanei care fizic atacă pe agentul de 
securitate, persoana care se apără, respectiv bunurile securizate.  

Agentul de securitate poate folosi forţa fizică în exercitarea activităţilor de securitate numai 
în cazul când în alt mod nu poate respinge:    

1)  atacul concomitent deschis şi nelegal prin care se periclitează viaţa sa proprie sau 
viaţa persoanei securizată;  



2) atac concomitent deschis şi nelegal direcţionat spre distrugerea sau înstrăinarea 
bunurilor pe care le securizează.   

Art.  53 

Anterior aplicării forţei fizice, agentul de securitate trebuie obligator să avertizeze 
persoana  că împotriva ei va fi folosită foirţa fizică, cu excepţia dacă prin aceasta s-ar 
periclita pe sine sau alţii.  

Aplicarea forţei fizice trebuie să fie proporţională atacului şi stopată după încetarea 
atacului.   

7. Folosirea câinlor special dresaţi  

Art.  54 

Agenţii de securitate  pot folosi câini special dresaţi pentru  securizarea obiectivului,  
contracararea  rezistenţei sau respingerea atacului asupra agentului de securitate sau a 
altei persoane în interiorul obiectivului sau spaţiului securizat, în cazul când, în 
conformitate cu prezenta lege,  este permis uzul de armă.  

Câinii  de serviciu se folosesc numai dacă sunt dresaţi pentru  îndeplinirea unor anumite 
acţiuni şi dacă sunt conduşi de agenţi de securitate instruiţi in acest sens, ghiduri de câini, 
în conformitate cu reglementările în vigoare din kynologie. 

La folosirea câinilor special dresaţi,  agentul de securitate este dator să ia seama ca 
câinele  să nu rănească inutil persoana  împotriva careia este folosit,  

Agentul de securitate nu poate folosi câinii special dresaţi în modul care provoacă 
tulburarea cetăţenilor.    

8. Uz de armă de foc 

Art.  55 

În exercitarea activităţilor de protecţie fizică cu arma,  agentului de securitate îi este 
permis uzul armei de foc doar în caz de apărare strict necesară şi pericol extrem. 

Înainte de folosirea armei, agentul de securitate  trebuie obligator să identifice şi comunice 
clar  avertizarea că intenţionează să folosească arma de foc prin cuvintele (“securitatea, 
stai că trag”), cu excepţia cazurilor când prin astfel de procedare  pune în pericol viaţa 
proprie sau a persoanei pe care o securizează.   

9. Obligaţii după aplicarea mijloacelor de constrângere 

Art.  56 

Agentul de securitate este dator să acorde primul ajutor persoanei lezate prin folosirea 
mijloacelor de constrângere, şi să înştiinţeze în dată serviciul medicalin.  



Despre folosirea mijloacelor de constrângere, agentul de securitate în dată va anunta 
administraţia de poliţie competentă. 

Agentul de securitate în termen de 12 ore  va comunica  raportul privind folosirea armelor 
de contrângere, persoanei responsabile de la persoana juridică şi întreprinzătorul de 
securitate privată  din alin. 2 al prezentului articol, 

Persoana responsabilă la persoana juridică sau întreprinzătorul de securitate privată  va 
transmite raportul cu opinia  anexată  administraţiei de poliţie,  în termen de 48 ore.  

Art.  57 

Modul mai apropiat de folsire a mijloacelor de constrângere stabilite prin prezenta lege,  
se stabileşte de catre ministru.  

VII MARCAREA ŞI PREZENTAREA 

1. Uniforma şi ecusoanele agenţilor de securitate   

Art.  58 

Culoarea şi piesele componente ale uniformei  agenţilor de securitate sunt prescrise  de 
către ministru.   

Aspectul uniformei se prescrie în conformitate cu condiţiile şi activitatea profesionala.  

Persoana juridică şi întreprinzătorul de securitate privată, în baza dispoziţiilor de la alin. 1 
al prezentei legi, prin actul propriu, mai din aproape stabilesc aspectul uniformei purtate 
de către agenţii de securitate.   

Art.  59 

Persoana juridică şi întreprinzătorul de securitate privată  sunt datori să stabilească 
aspectul  şi conţinutul ecusonului (logo) pe care-l vor folosi  ca marcaj propriu pe aplicat 
pe uniformă,  vehicule şi obiective.   

Art.  60 

Agenţii de securitate care nemijlocit exercită  activitatea de securitate privată sunt datori 
să poarte uniforma.  

Uniforma se poate purta doar în timpul exercitării activităţii profesionale. 

În realizarea activităţilor de securizare persoane, agentul de securitate poate  exercita 
activităţile profesionale în îmbrăcăminte civilă, în baza ordinului scris al persoanei juridice 
şi întreprinzătorului de securitate privată.   

Art.  61 

Uniforma  şi  însemnele (logo) securităţii private, după aspect şi culoare,  trebuie obligator  
să difere clar de uniforma şi însemnele de pe vehiculele funcţionarilor poliţiei , armatei, 
vamei sau uniforma şi însemnele oricărui alt organ de stat.    



2. Card de identificare profesională 

Art.  62 

Cardul de identificare profesională a agentului de pază privată se eliberează de către 
Minister.  

Art. 63 

Agentul de securitate privată cu ocazia exercitării activităţilor sale de pază, trebuie 
obligator să aibă asupra sa cardul de identificare şi să-l prezinte funcţionarului autorizat al 
poliţei la cererea acestuia.  

Cardul de identificare profesională conţine datele şi fotografia personala şi indicarea 
atribuţiilor agentului de pază căruia este eliberat.   

Însemnul de apartenenţă persoanei juridice sau întreprinzătorului de securitate privată, 
însemnul (logo) şi inscripţia “Securitate/Pază”, trebuie să fie afişate în partea distins 
evidenţiată a uniformei agentului de securitate. 

Persoana juridică şi întreprinzătorul de securitate privată, pentru agenţii de securitate 
cărora le încetează raportul de muncă, trebuie repartizaţi la alt post de muncă fără 
aplicarea de atribuţii, sau ca întreprinzător se radiază din registrul agenţilor economici,  
este dator ca în termen de şapte zile să restituie Ministerului cardul de identitate 
profesională. 

Art.  64 

Conţinutul, aspectul şi modul de folosire al cardului de identificare profesională a agentului 
de securitate,  se prescrie de către ministru.   

3. Însemnele şi echipampamentul pe vehicule 

Art.  65 

Vehiculele de securitate privată nu pot fi dotate cu semnalizare speciala sonoră şi 
luminoasă.   

Excepţional, vehiculele de securitate privată pot avea şi folosi lumină albă de rotaţie şi 
lumină sclipitoare, în conformitate cu reglementările prin care se reglementează 
securitatea  circulaţiei rutiere.   

VIII EVIDENŢE 

Art.  66 

Ministerul ţine următoarele evidenţe: 

1) evidenţa licenţelor eliberate persoanelor juridice şi întreprinzătorilor care 
desfăşoară activitatea de securitate privată,  care conţine:  

(1) numărul de ordine, 



(2) denumirea persoanei juridice – întreprinzătorului , 

(3) adresa sediului şi numărul matricol, 

(4)  numărul de serie al licenţei eliberate,  

(5) data eliberare şi expirare valabilitate licenţă,   

(6) date privind supravegherea realizată, 

(7) note oficiale; 

2) evidenţa licenţelor eliberate  persoanelor fizice care exercită activităţi de securitate 
privată, care cuprinde: 

(1) număr de ordine, 

(2) prenumele şi numele persoanei fizice;  

(3) adresa domiciliului/sediului şi cod numeric personal, 

(4) numărul licenţei eliberate, 

(5) note oficiale; 

3) evidenţa cardurilor de identificare profesionalal a agenţilor de securitate, care cuprinde:    

(1) număr de ordine, 

(2) denumirea persoanei juridice – întreprinzătorului care inainteaza cererea  
pentru  eliberare card de identificare profesională , 

(3) adresa sediului şi numărul matricol,   

(4) lista cu prenumele şi numele agenţilor de securitate, adresa 
domiciliului/reşedinţei, tipul şi numărul licenţelor , 

(5) numărul cardului de identificare profesională eliberat, 

(6) data de eliberare şi termen de valabilitate,  

(7) data restituirii cardului de identificare profesională, 

(8) date privind supravegherea realizată,  

(9) date privind măsurile întreprinse,  

(10) note oficiale. 



Evidenţa din alin.  1  al prezentului articol se ţine sub formă de registru, ca bază de date 
electronice şi se păstrează  permanent.  

Art.  67 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii de securitate privată ţin următoarele evidenţe:   

1) evidenţa temporară şi provizorie a agenţilor de securitate, care cuprinde:  

(1) numărul ordine, 

(2) prenumele şi numele agentului de securitate 

(3) numărul cardului de identificare profesională a agentului de securitate   

(4) data şi ora angajării la angajator,  

(5) tipul de activităţi  realizate de către serviciu de gardă   

(6) locul activităţii şi repartizarea de lucru (denumirea şi sediul beneficiarului 
serviciilor, data începutului şi finalizării activităţii la beneficiarul serviciilor), 

(7) menţiune (eveniment,  remarcări ş.a. în timpul realizării contractului); 

2) evidenţa contractului incheiat cu beneficiarul, care cuprinde:   

(1) numărul de ordine, 

(2) nr şi data încheierii/rezilierii contractului  de securitate 

(3) denumira/prenumele şi numele şi sediul  beneficiarului de servicii, 

(4) obiectul contractului de securitate (tipul de servicii contractate) 

(5) Prenumele şi numele supraveghetorului  securităţii pentru executarea 
contractului 

(6) numărul agenţilor de securitate anagajţi pentru executarea contractului, 

(7) numărul armelor angajate pentru executarea contractului,  

(8) numărul vehiculelor de transport angajate pentru executarea contractului, 

(9) menţiune (evenimente, remarcări ş.a. în decursul realizării contractului), 

3) evidenţa sumarului de date pentru persoane juridice şi fizice pentru persoanele care se 
securizează,  care cuprinde:    

(1) tipul de date şi denumirea sumarului  de date,



(2) tipul operatiilor de  prelucrare  (sisteme de protecţie tehnică, protecţie fizică 
ş.a.),   

(3) denumire, nume, sediu şi adresa persoanei juridice de securitate privată, 

(4) data începutului prelucrării, respectiv instituirii sumarului de date,   

(5) scopul prelucrării (protecţie preventivă ş.a.), 

(6) temeiul juridic de prelucrare, respectiv instituirea sumarului de date 
(contracte ş.a.), 

(7) categoria  persoanei (juridică şi/sau fizică) la care se referă datele, 

(8)  tip şi grad de secret al datelor , 

(9) modul de colectare şi păstrare date (sisteme de protecţie tehnică, 
rapaartele agenţilor de securitate priivnd protecţia fizică a persoanelor ş.a.)  

(10) termenul de păstrare şi folosire a datelor, 

(11) denumirea, numele, sediul şi adresa utilizatorilor de date,  

(12) prenumele, numele, locul şi adresa reşedinţei persoanei securizate,  

(13) remarcare întroducerii respectiv scoaterii datelor din Republica Serbia cu  
numele statului, respectiv a organizaţiei internaţionale şi a utilizatorului străin, 
temeiul juridic şi scopul introducerii, respectiv, scopul scoaterii datelor, 

(14) măsurile întreprinse pentru protecţia datelor, 

(15) cerinţele utilizatorilor privind prelucrarea datelor; 

4) evidenţa obiectiverlor şi spaţiilor  securizate, care  cuprind:   

(1) numărul de ordine, 

(2) denumira beneficiarului, locul şi adresa obiectivului securizat,  

(3) numărul agenţilor de securitate angajaţi, 

(4) data începutului/încheierii activitatii de securizare, 

(5) mărimea obiectivului, 

(6) menţiuni  (specificul obiectivului de însemnătate pentru securitate); 

5) evidenţa armelor, muniţiei, echipamentelor şi nijloacelor de lucru, care cuprinde: 



(1) numărul de ordine 

(2) denumirea persoanei juridice de la care sunt procurate/primite armele şi 
muniţia,  

(3) data primirii armelor şi muniţiei;   

(4) denumirea şi numărul actului în baza căruia armele şi muniţia sunt 
procurate/primite, 

(5) date privind armele (tip, marca, calibru, număr de fabricaţie,cantitatea);  

(6) date privind muniţia  (tip, calibru,  cantitate); 

(7) menţiune (date privind înstrăinarea, depuse la MAI, arma şi muniţia 
(vândută, pierdută, deteriorată ş.a.); 

6) evidenţa ordinelor de port armă şi îmbrăcămintei civilă, care cuprinde: 

(1) număr de ordine, 

(2) data şi ora eliberării/returnării ordinului, 

(3) prenumele şi numele agentului de securitate căruia este  eliberată arma şi 
cantitatea de muniţie, 

(4)Prenumele, numele, locul şi adresa reşedinţei persoane securizată cu 
armă,  

(5) denumirea beneficiarului, locul şi adresa obiectivului şi spaţiului securizat  
cu armă, 

(6) numărul agenţilor de securitate angajaţi,  

(7) data începutului/finalizării securizării, 

(8) date privind conformitatea armelor şi muniţiei, 

(9) menţiune (date privind uzul de armă şi muniţie în timpul duratei ordinului); 

7) evidenţa probelor de tir realizate din arma de foc, care cuprinde;   

(1) numărul de ordine, 

(2) denumirea poligonului de tir autorizat, 

(3) prenumele şi numele agentului de securitate,     

(4) data şi ora tirului de probă, 



(5) tipul, marca şi numărul de serie al arme cu care se face tragerea,  

(6) tip de tir, calibru, cantiate de muniţie consumată, 

(7) rezultatul tirului de probă,   

(8) numele şi prenumele persoanei responsabile  de executarea tragerii de 
probă,   

(9) menţiune (remarcări de la tragerea de probă realizată);  

8) evidenţa aplicării mijloacelor de constrângere:   

(1) date de identificare ale agentului de securitate care predă raportul,  

(2) data, ora şi locul evenimentului , 

(3) Prenumele şi numele, adresa şi alte date personale ale persoanei faţă de 
care s-a folosit mijlocul de constrângere, 

(4) tipul mijlocului de constrângere. 

(5) tipul şi gradul fiecărei vătămări aplicate unei persoane (cetăţean sau agent 
de securitate) dar care este rezultatul aplicării  forţei, 

(6) data, ora şi locul acordării tratamentului medical persoanelor vătămate, 

(7) prenumele şi numele şi numărul buletinului de identitate al martorilor 
evenimentului , 

(8) data şi ora raportului administraţiei de poliţie teritoriale; 

9) evidenţa rapoartelor privind infracţiunile pentru care urmărirea se face din oficiu şi 
contravenţiile   cu elemente de violenţă,  înaintate administraţiei de poliţie competente, 
care cuprinde:   

(1) numărul de ordine, 

(2) categoria de infracţiune/contravenţie (calificarea),   

(3) date privind sursa de informaţii din obiectul raportului (sistem de alarmă,  
persoană fizică, agent de securitate,  alte surse),    

(4) denumirea Administraţiei de poliţie căreia este  inaintat raportul, 

(5) data, ora şi modul de  inaintare rapoarte Administraţiei de poliţie (telefon, în 
scris, personal),  

(6) prenumele, numele şi funcţia agentului de securitate care a inaintat 
raportul.  

(7) datele privind măsurile întreprinse de către agenţii de securitate după î i  



 inaintarea raportului,  

(8) date privind măsurile întreprinse de către Administraţia de poliţie după 
primirea raportului, 

(9) menţiune (statutul raportului: active/pasiv); 

10) evidenţa privind instructajul de specialitate şi examenul de specialitate  al agentului de 
securitate, care conţine: 

(1) număr de ordine, 

(2) tip instructaj de specialitate şi examen de specialitate , 

(3) data şi numărul adeverinţelor privind instruirea  însuşită şi certificate privind 
promovarea  examenului de specialitate, 

(4) denumirea Centrului de instructaj care a eliberat adeverinţa privind 
instruirea absolvita  şi organismul care a eliberat certificatul de promovare a 
examenului de specialitate,  

(5) data şi locul realizarii instructajului condiţional  pe categorii (tir de probă, 
arte marţiale,  studii de caz) cu numărul de agenţi de securitate  prezenţi la 
instructaj şi date privind realizatorii, 

(6) menţiune. 

Evidenţa de la alin. 1  pct.  2) al prezentului articol se ţine de către persoanele juridice şi 
întreprinzătorii  pentru contractele încheiate cu persoanele juridice din domeniul securităţii 
private.    

Evidenţa din alin. 1 pct. 5), 6), şi 7) al prezentului articol se ţine de către persoanele 
juridice şi întreprinzătorii care nu realizează activităţile de securitate privată cu arme.  

Evidenţa de la alin.  1 al prezentului articol se ţine  manual sau electronic, în conformitate 
cu dispoziţiile  prin care se reglementează  protecţia datelor personale şi se păstrează 
permanent.  

IX PROTECŢIA DATELOR 

Art.  68 

Datele culese în timpul exercitarii activităţii de securitate privată se pot folosi în scopul 
pentru care sunt  destinate şi nu se pot ceda persoanelor terţe sau  publica, cu excepţia 
dacă altfel este prescris sau contractat.   

Persoanele la care se referă datele au drept să solicite consultarea datelor  culese, ceea 
ce confera dreptul la control, citire şi audierea datelor, precum şi la consemnarea de note, 
pe cheltuiala proprie şi obţinerea copiei datelor respective (fotocopie, audio copie, copie 
digitala ş.a.)  în forma în care informaţia figurează precum şi  în conformitate cu regulile, 
precum si de a pretinde modificarea sau ştergerea datelor. 

Dacă colecţia de date  instituită prin contract, sau în baza acordului scris, în caz de 



îndeplinire sau rezilierie a  contractului, respectiv retragerii acordului în formă scrisă,  

persoana juridică de securitate privată, respectiv întreprinzătorul de securitate  privată  
este obligat să predea datele beneficiarului sau să le şteargă în termen de 15 zile de la 
data rezilierii contractului, respectiv retragerea acordului, iar celelalte date care nu sunt de 
însemnătate sau pe care beneficiarul respinge să le preia, se vor distruge în termen de 
opt zile.  

Art.  69 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii care  desăşoară activităţi  de securitate privată, 
precum şi agenţii de securitate, sunt datori să păstreze ca secret, în conformitate cu legea 
şi alte reglementări prin care se reglementează caracterul secret al datelor de care iau 
cunoştinţă în timpul exercitării activităţii lor,  cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.    

Obligaţiile din alin. 1 al prezentului articol durează şi după încetarea exercitării activităţii 
persoanei juridice sau a întreprinzătorului care desfăşoară activităţi de securitate privată, 
respectiv până la încetarea raportului de muncă a agentului de securitate, până la 
termenul stabilit de lege.    

X SUPRAVEGHEREA 

Art.  70 

Supravegherea punerii în aplicare a legii  se realizează de către Minister.  

Art.  71 

Funcţionarii autorizaţi ai Ministerului, în  exercitarea supravegherii asupra punerii în 
aplicare a prezentei legi,  pe lângă atribuţii privind întreprinderea acţiunilor stabilite prin 
legea care reglementează inspecţia, au dreptul şi datoria să verifice modul de păstrare şi  
purtare a armelor de foc , aptitudinea şi capacitatea psihofizică  a agentului de securitate 
pentru manipularea armelor, precum şi, după necesitate, să întreprinde şi alte acţiuni prin 
care se exercită controlul nemijlocit şi fără înştiinţare prealabilă  asupra exercitării 
activităţilor de securitate privată.   

Art.  72 

Funcţionarii  poliţiei autorizaţi  ai Ministerului, pe lângă atribuţiile de pronunţare măsuri 
stabilite de legea prin care se reglementează inspecţia, au dreptul şi datoria  să interzică 
temporar desfăşurarea acitivtăţii persoanei juridice sau întreprinzătorului care au licenţă 
pentru realizarea activităţilor de securitate privată, dacă activitatea, respectiv activităţile le 
desfăşoară sau  execută: 

1) fără licenţă sau autorizare;   

2) fără contract încheiat; 

3) fără condiţii necesare tehnice şi privind cadrele;   

4) în mod neprofesional şi nespecializat care poate cauza prejudicii sau pericol pentru 
beneficiar, agentul de securitate sau persoana terţă;  



5) contrar ordinului pentru desfăşurarea activităţii, respectiv executarea lucrărilor în 
conformitate cu prezenta lege. 

Functionarii politienesti autorizati dispun masuri  prin care  se determina persoana juridică 
sau întreprinzătorul  care au licenţă pentru  desfăşurarea acitivităţilor de securitate sau 
agentul de securitate  să înlăture neconformităţile în desfăşurarea activităţii respectiv  a  
activităţilor de securitate privată şi  realizarea acestora să conformeze  cu prezenta legii,  
cu menţiunea că termenul  stabilit pentru  aplicarea măsurilor de înlăturare a 
neregularităţilor,  nu poate depăşi 60 zile.   

Art.  73 

Funcţionarii poliţieneşti autorizaţi ai Ministerului  poate să îndrume persoana titular al 
licenţei care se eliberează pentru exercitarea activităţilor de securitate privată unei 
persoane fizice,  la examinare medicale, dacă justificat se suspecta că nu mai 
îndeplineşte condiţiile psihofizice pentru exercitarea activităţii. 

Art.  74 

Împotriva deciziei din art.   72. şi 73 al prezentei legi se poate declara plangere  către 
Ministru. 

Art.  75 

Ministrul, în conformitate cu reglementările prin care se reglementează administraţia de 
stat, în vederea realizării colaborării cu asociaţiile persoanelor juridice şi întreprinzătorilor  
pentru activităţile de securitate privată şi ale agenţilor de securitate şi insotire în domeniul 
securităţii private şi  înaintarea iniţiativei pentru promovarea  realizării activităţilor în acest 
domeniu în conformitate cu noile standarde, prin decizie înfiinţează un grup de lucru 
special  -  Consiliu de specialitate pentru promovarea securităţii private şi parteneriatul 
public privat în domeniul securităţii. 

Asociaţiile înregistrate ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor pentru activităţile de 
securitate privată şi  ale agenţilor de securitate, din rândul membrilor lor, propun 
ministrului candidaţi pentru Consiliul de specialitate pentru promovarea securităţii private.    

XI. SANCŢIUNI 

Art.  76 

Cu amendă  de la  100.000 până la 1.000.000 dinari, se va sancţiona  persoana fizică de 
securitate privată  pentru contravenţii : 

1) dacă  execută activităţi  poliţienesti  sau alte activităţi de securitate pe care  le 
desfăşoară organe ale administraţiei de stat, respectiv dacă  execută activităţi  din 
competenţa organelor de stat şi aplică metode şi mijloace operative, respectiv mijloace şi 
metode operative-tehnice aplicate de organe de stat în baza reglementărilor speciale (art. 
2 alin. 2 şi 3); 

2) dacă execută activităţi de intermediere  privind încasarea creanţelor (art. 7);  

3) dacă  efectuează instructaj pentru persoane fizice pentru executarea activităţii de pază 
privată dar nu întruneşte  sau  a încetat să întrunească condiţiile materiale,  tehnice, de 



specialitate şi cadru personal pentru  desfăşurarea activităţilor de instructaj şi dacă 
instructajul se efectuează fără autorizarea de către Minister (art. 13 alin.  1); 

4) dacă activităţile de  pază a persoanelor, bunurilor şi activităţii  economice se 
desfăşoară în modul care disturbă activitatea organelor de stat şi  liniştea cetăţenilor (art. 
19) ; 

5) dacă  execută activităţi de pază privată, dar nu are contract semnat cu persoana 
juridică sau fizică pentru care prestează servicii  (art. 20 alin. 1); 

6) dacă, în termen de opt zile de la data intervenirii unei schimbării, nu informează despre  
încheierea contractului, anexei la contract  sau rezilierea contractului (art. 20 alin. 4);    

7) dacă activităţile de protecţie fizică  le execută în afara obiectivului protejat sau 
perimetrului obiectivului protejat (art. 21 alin. .2);   

8) dacă fără acordul Ministerului, execută activităţi  de protecţie a persoanelor fizice   
(paza personală) în locuri publice (art. 22 alin. 1); 

9) dacă posedă arme de foc care după tip şi număr nu corespund tipurilor şi numărului  
sau dacă procurarea armelor şi muniţiei s-a făcut fără aprobarea Ministerului (art. 24); 

10) dacă activităţile de pază privată le execută cu arme,  dar cel puţin o dată pe an nu  
execută tirul de antrenament pentru agenţii de securitate care sunt angajaţi la  activităţi de 
pază cu arme  (art. 28); 

11) dacă la executarea activităţilor de protecţia a obiectivului sau spaţiilor  care se 
folosesc pantru uz public foloseşte dispositive de înregistrare imagini,  dar în loc vizibil nu 
afişează distinctiv informaţia că obiectivul  sau spaţiul  sunt sub protecţie video pază sau 
dacă nu arhivează înregistrările  sau înregistrările arhivate, la cerere, nu le pune la 
dispoziţie pentru  verificare   funcţionatului poliţienesc autorizat (art.  32 alin. 1); 

12) dacă, contrar reglementărilor sau, în conformitate cu legea, condiţiile contractate 
datele de pe înregistrările arhivate nu le folosesşşte în scopul pentru care sunt culese sau 
dacă le cedează persoanelor terţe  sau le dezvăluie în public  (art. 32 alin. 2 şi 3); 

13) dacă execută activităţi de însoţire şi pază a transportului şi transferului de bani, valori  
şi alte trimiteri, dar nu  posedă cel puţin un vehicul special de transport (art. 36);; 

14) dacă,  la executarea activtăţilor de însoţire şi pază a transportului şi transferului de 
bani,  trimiteri de valoare şi altele, tuturor membrilor echipajului ai vehiculului de transport  
şi  însoţitorilor nu asigură  tipul prescris de arme de foc  şi alt echipament în conformitate 
cu reglementările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (art.  37. alin.  3); 

15) dacă execută activităţile de pază a transferului de bani şi a trimiterilor de valoare pe 
jos, dar nu foloseşte  sisteme de protecţie electrochimică a valorilor, respectiv întrucât 
execută  activităţile  de asigurare pază a transportului de bani şi trimiteri de valoare  fără 
vehicul  blidant respective special cu cel puţin doi agenţi de pază înarmaţi (art. 38 alin. 1 şi 
2); 

16)  dacă organizează activităţi de menţinere ordine, respectiv serviciul de gardă cu port 
de armă (art. 40 alin. 2);   



17)  dacă au Licenţă pentru executarea activităţilor de protecţie fizico-tehnică a 
persoanelor şi bunurilor şi menţinere de ordine la spectacole sportive, evenimente publice 
şi alte locuri unde se adună public numeros, respectiv Licenţă pentru executarea 
activităţilor de asigurare a transportului şi transferului de bani şi trimiteri de valoare, dar nu 
au Centru de control, cu  serviciu de gardă  organizat timp de  24 ore   şi dacă nu are  o 
echipă de intervenţii la recepţionarea semnalului, compusă din cel puţin doi agenţi de 
securitate    (art. 44. st. 1, 4. i 5); 

18) dacă stabileşte uniforma şi insemnul  (logo)  de pază privată,  care după aspect şi 
culoare, nu  se diferenţează clar de uniforma şi insemnele  de pe vehiculele funcţionarilor 
poliţienesti, militari, vamali sau de uniforma şi insemnele oricărui altui organ de stat (art. 
16); 

19) dacă foloseşte vehicul echipat cu semnalizare sonoră şi luminoasă (art.  65 alin. 1);    

20) dacă datele care sunt culese în timpul exercitării  serviciului de securitate privată 
foloseşte  în afara scopului pentru care sunt destinate sau le cedează persoanelor terţe 
sau le dezvăluie în public  (art.  68 alin.  1); 

21)  dacă persoanei la care se referă datele şi care  pretinde ca datele culese să îi fie 
puse la dispoziţie pentru consultare, nu-i  pune la dispoziţie datele solicitate pentru 
consultare respectiv nu  execută schimbarea   sau ştergerea lor  (art. 68 alin. 2); 

22) dacă datele din culegerea de date, care este instituită prin contract, sau în baza 
acordului în formă scrisă, în caz de îndeplinire sau reziliere a contractului, respectiv 
retragerii  acordului în formă scrisă , nu le predă beneficiarului sau nu le şterge în termen 
de 15 zile de la data  rezilierii contractului, respectiv a retragerii acordului, respectiv dacă 
în termen de opt zile, nu distruge alte date care nu sunt de vreo semnificaţie sau pe care 
beneficiarul respinge să le preia (art. 68 alin. 3);  

23) dacă, ca secret, în conformitate cu legea şi alte reglementări prin care se 
reglementează carcaterul secret al datelor, nu păstreaza toate datele  de care a luat 
cunoştinţă în timpul exercitării activităţii  ( art. 69. Alin. 1); 

24)  dacă în termen de  60 ore de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu depune 
armele excedentare şi muniţia aferentă  la Minister  (art. 89  alin. 1). 

Pentru acţiunile de la alin. 1 pct. 1)-4), 9), 16) din prezentul articol, pe lângă amendă, faţă 
de persoana juridică de securitate privată se poate pronunţa şi măsura  de interdicţie a 
exercitării activităţii  pe durata de la  şase luni până la trei ani.   

Pentru acţiunile din alin. 1 al prezentului articol, şi dacă în termen de opt zile de la data 
încetării activităţii  sau stingerii persoanei juridice despre aceasta nu notifică administraţia 
de poliţie competentă (art. 18), şi dacă în termen de 40 ore de la folosirea mijloacelor de  
constrângere  nu înaintează administraţiei de poliţie competente raportul cu opinia 
anexată, privind folosirea mijloacelor  respective (art. 56 alin. 4)  se va pedepsi pentru 
contravenţie persoana responsabilă de la persoana juridică de securitate privată cu 
amenda de la   5.000 până la 50.000 dinari, şi/sau prin pronunţarea măsurii de protecţie – 
interzicerea executării activităţii, respectiv exercitării activităţii pe durata de la trei luni 
până la un an, pentru contravenţii de la alin. 1 pct.  1)-4) şi 

16) din prezentul articol.  

 



Art.  77 

Cu amendă de la  100.000  până la  500.000 dinari se va pedepsi pentru contravenţie  
persoana juridică de securitate privată: 

1) dacă omite să înainteze certificat medical  privind verificarea aptitudinilor  priho-fizice 
pentru fiecare persoană fizică căreia îi este eliberată licenţa (art. 12 alin. 4);    

2) dacă realizează instructajul persoanelor pentru exercitarea activităţii de securitate 
privată care   nu întrunesc condiţiile din art. 12 alin. 1 pct.  1), 2), 3) i 5) din prezenta lege  
(art.  12. alin.  6); 

3) dacă mijloacele tehnice care se folosesc la executarea activităţilor de securitate privată 
le foloseşte în modul prin care disturba viaţa privată a altor persoane (art.  31 alin. 2); 

4) dacă foloseşte mijloacele tehnice care, în privinţa calităţii, siguranţei şi garanţiei, nu 
întrunesc normele  legale şi standardele tehnice în vigoare în Republica Serbia, sau dacă 
nu le întreţin în stare de bună funcţionare (art. 35);  

5) dacă pentru executarea activităţilor de menţinere ordine, respective a serviciului de 
gardă   la evenimente publice nu întocmeşte plan  de securitate (art. 41, alin. 1);   

6) dacă organizează executarea activităţilor de gardă  când gardienii nu poartă uniforme  
şi nu sunt echipaţi cu geacă sau veste uniformizate cu benzi de culoare deschise şi 
inscripţii stabilite (art.  42 alin. 1); 

7) dacă nu stabileşte aspectul uniformei  uniformei pe care o poartă agenţii de securitate 
(art.  58 alin. 3); 

8) dacă nu stabileşte aspectul şi conţinutul insemnului (logo) care se va folosi ca  însemn 
distinctiv de apartenenţă ( marcaj propriu pe uniformă, vehicule şi obiective (art. 59); 

9) dacă agentului de securitate dă spre folosire uniforma  pe care, în loc vizibil, nu sunt 
distinse insemnele de apartenenţă   (art. 63 alin. 3);  

10) dacă evidenţele prescrise nu se ţin şi păstrează sau se ţin şi păstrează în modul care 
nu este  prevăzut (art. 67). 

Pentru fapte de la alin.  1 al prezentului articol, se va pedepsi pentru contravenţie şi 
persoana responsabilă la persoana juridică de securitate privată cu amenda de la 5.000 
până la 50.000 dinari. 

Art.  78 

Pentru fapte din art.  76 alin.  1 al prezentei legi, se va pedepsi pentru contravenţie şi 
întreprinzătorul de securitate privată  cu amenda de la  50.000 până la 500.000 dinari. 

Pentru fapte din art.  76 alin.  1 pct.  1)-4), 9), 16) al prezentei legi, pe lângă amendă, faţă 
de întreprinzătorul de securitate privată  se poate pronunţa şi măsura de protecţie  - 
interzicerea exercitării activităţii pe durata dela şase luni până la trei ani.  

Pentru fapte din art.  77  alin.  1 al prezentei legi, se va pedepsi pentru contravenţie şi 
întreprinzătorul de securitate privată  cu amendă de la 50.000 până la 250.000 dinari. 



Art.  79 

Cu amendă de la 5.000 până la 50.000 dinari sau pedeapsă la închisoare până la 30 zile, 
se va pedepsi pentru contravenţie  agentul de securitate : 

1) dacă în executarea activităţilor de protecţie fizică a persoanelor, bunurilor şi activităţii 
economice, cu excepţia cazurilor din art. 25 alin. 2 din prezenta lege, armele şi muniţia 
poartă în afara obiectivului sau spaţiului protejat şi fără acordul Ministerului (art. 25 alin. 
1); 

2) dacă poartă armă, fără să aibă asupra sa ordin pentru port armă de serviciu şi, la 
cererea persoanei autorizate de la Minister, refuza să prezinte arma şi ordinul, respectiv 
dacă în timpul exercitării serviciului său poartă arma personală (art. 26 alin. 2. şi 3);. 

3) dacă în afara obiectivului protejat nu procedează după ordinul funcţionarului poliţienesc, 
cu excepţia cazurilor când prin această procedare ar comite infracţiune (art. 27) ; 

4) dacă serviciul de gardă îl efectuează cu armă (art. 40 alin.  2); 

5) dacă comite fapte pentru care nu este autorizat, dacă atribuţiile le aplică şi foloseşte în 
afara obiectivului sau spaţiului autorizat, cu excepţia când  în afara obiectivului sau 
spaţiului autorizat execută asigurarea securitatii transportului şi transferului de bani şi 
trimiterilor de valoare, când  cu ocazia patrulării şi când asigură  securitatea  persoanei în 
conformitate cu art.   22 din prezenta lege, dacă  cu ocazia  aplicării măsurilor vreo 
persoană  supune torturei, procedării neumane sau înjositoare,  dacă cu ocazia aplicării 
mai multor măsuri permise,  mai întâi nu aplică măsura  care persoanei  mai putin 
dăunează si dacă  aplicarea măsurii nu încetează atunci când  inceteaza motivele  petrnu 
care au fost aplicate  sau  atunci când stabileşte că sarcina în modul  respectiv nu se va 
putea îndeplini  (art. 46); 

6) dacă efectuează controlul persoanei care nu este de acelaşi sex,  cu excepţia  când 
este indispensabil  controlul urgent al persoanei pentru ridicarea armelor sau obiectelor 
convenabile pentru atac sau autolezare   (art. 48 alin. 3); 

7) dacă  nu reţine temporar persoana  găsită prin surprindere în obiectiv  sau spaţii în 
săvârşirea infracţiunii, dacă despre  reţinerea temporară nu sesizează poliţia şi nu 
procedează  în baza ordinului primit şi dacă despre reţinerea temporară  a persoanei nu 
întocmeşte proces verbal scris şi nu îl  predă poliţiei în termen de 24 ore  (art. 50); 

8) dacă mijloacele de legare le foloseşte în alte scopuri decât cele prevăzute (art. 51); 

9)  dacă forţa fizică aplică în alte scopuri decât cele prevăzute   (art. 52); 

10)  dacă, înainte de aplicarea forţei, nu avertizează persoana  că va folosi forţa fizică  
înpotriva ei, cu excepţia dacă prin aceasta s-ar pune pe sine sau pe alţii în pericol, şi dacă 
aplica forţa fizică care nu este proporţională atacului  care se respinge şi dacă  nu 
stopează aplicarea forţei fizice după încetarea atacului (art. 53); 

11) dacă nu acordă prim ajutor persoanei care este vătămată prin folosirea  mijloacelor de 
contrângere şi în dată nu anunţă serviciul medical, dacă despre  folosirea mijloacelor de 
contrângere nu sesizează în dată administraţia de poliţie competenta,  iar raportul privind 
folosirea mijloacelor de constrângere, în termen de 12 ore, nu-l înaintează persoanei 
reposansabile  la persoana juridică    sau la întreprinzătorul de securitate privata



(art.  56); 

12) dacă în timpul executării activităţii nu poartă uniforma sau o poartă când nu exercită 
activităţile de securitate privată (art. 60. Alin.. 1.şi  2); 

13) dacă cu ocazia execută actvităţile de securitate privată, nu are asupra sa cardul de 
indentificare perofesională , respectiv dacă nu -l prezintă funcţionarului  poliţienesc 
autorizat  la cererea acestuia şi dacă după încetarea raportului de muncă sau repartizarea 
la  alt post de muncă fără aplicare de atribuţii şi dacă ca întreprinzător nu se radiază din 
registrul agenţilor economici în termen de şapte zile,  nu restituie  Ministerului cardul de 
identificare profesională (art. 63. alin. 1 şi 4); 

14) dacă, în timpul raportului de muncă şi după încetarea  acestuia, potrivit legii şi altor 
reglementări prin care se reglementează caracterul secret al datelor, nu păstrează  ca 
secret toate datele de care a luat cunoştinţă în exercitarea activităţilor sale profesionale 
(art.  69). 

Cu amenda de la  5.000 până la  50.000 dinari sau cu pedeapsa de închisoare până la 30 
zile, se vor pedepsi pentru contravenţie membrii echipajului vehicului special de transport 
şi însoţitorii care nu sunt înarmaţi cu tipul prevăzut de arme şi echipaţi în conformitate cu 
dispoziţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 37 alin. 3). 

Cu amendă de la 5.000  până la 50.000 dinari sau cu pedeapsa de inchisoare până la 30 
zile  se va pedepsi pentru contravenţi  agentul de gardă dacă în timpul executării 
serviciului nu este îmbrăcat în uniforma şi echipat cu geaca şi vesta uniformizată cu banda 
de culoare deschisă şi inscripţia reglementar prevăzută, dacă  regulează circulaţia în afara 
permimetrului spaţiului protejat şi dacă nu procedează conform ordinului agentului de 
poliţie autorizat (art. 42).  

Cu amendă de la 5.000 până la 50.000 dinari sau cu pedeapsă la închisoare, se va 
pedepsi pentru contravenţie operatorul din Centrul de control dacă nu sesizează  în dată 
poliţia privind informaţiile care care indică la săvârşirea infracţiunii pentru care urmărirea   
se face din oficiu sau contravenţie cu elemente de violenţă (art. 44 alin. 6).  

Art.  80 

Cu amendă de la 100.000 dpână la 1.000.000 dinari, se va pedepsi pentru contravenţia 
persoana juridica care  foloseşte serviciile de pază privată:   

1) dacă foloseşte serviciile de asigurare pază privată, dar nu are încheiat contract scris  cu 
persoana juridică sau fizică pe care a angajat-o să presteze  pentru ea astfel de servicii 
(art.  20 alin.  1); 

2) dacă pentru executarea activităţilor de pază privată angajează persoană juridică sau 
întreprinzător sau persoană juridică care nu au licenţă (art. 20 alin. 3). 

Pentru fapte de la  alin. 1 al prezentului articol, se va pedepsi pentru contravenţie 
întreprinzătorul beneficiar ali serviciilor de pază privată cu amenda de la 50.000 până la 
500.000 dinari. 

Pentru fapte de la alin. 1 al prezentului articol, se va pedepsi pentru contravenţie persoana 
juridică care foloseşte serviciile de pază privată  cu amendă de la 5.000 până la 50.000 
dinari. 



Pentru fapte de la alin. 1 din prezentul articol, se va pedepsi persoana juridică respectiv 
întreprinzătorul prin pronunţarea măsurii de protecţie  interzicerea executării  unor anumite 
activităţi respectiv desfăşurarea activităţii,  pe durata de la trei luni până la un an. 

Pentru fapte de la alin.  1  din prezentul articol, se va pedepsi pentru contravenţie şi 
persoana responsabilă la persoana juridică prin pronunţarea  măsurii de protecţie 
interzicerea executării unor activităţi respective desfăşurarea activităţii pe durata de la trei 
luni până la un an.  

Art.  81 

Cu amendă de la  50.000 până la 500.000 dinari, se va pedepsi pentru contravenţie 
persoana care foloseşte servicii  de pază privată:   

1) dacă nu accepta  afişarea în loc vizibil a informaţiei că obiectivul sau spaţiul care se 
folosesc pentru uz public, dispun de video pază şi protecţie şi dacă înregistrările arhivate 
nu păstrsează cel puţin 30 zile sau la cerere,  nu le pune la dispoziţia  pentru vizionare 
funcţionarului poliţienesc autorizat  (art. 32 alin. 1); 

2) dacă nu asigură  întreţinerea şi service-ul a mijloacelor tehnice în conformitate cu 
prezenta lege şi contract (art. 35  alin. 2). 

Pentru fapte de la alin. 1 din prezentul articol  se va pedepsi pentru contravenţie 
întreprinzătorul   beneficiar al serviciilor de pază privată  cu amenda de la 50.000 până la  
500.000 dinari. 

Pentru fapte de la alin. 1 din prezentul articol , se va pedepsi pentru contravenţie 
persoana fizică beneficiar al serviciilor de pază privată  cu amenda de la 5.000 până la 
50.000 dinari sau cu pedeapse  de închisoare până la 30 zile. 

Pentru contravenţii de la alin. 1 din prezentul articol, se va pedepsi şi persoana 
responsabbilă la întreprinzătorul beneficiar al serviciilor de pază privată  cu amenda  de la  
5.000 până la 50.000 dinari, cu pronunţare cumulativă a măsurii de protecţie  -  
interzicerea executării activităţilor profesionale sau desfăşurarea activităţii   pe durata de 
la trei luni până la un an;  

Art.  82 

Cu amendă  de la  100.000 până la  500.000 dinari, se va pedepsi  organizatorul 
beneficiar ali serviciilor de asigurare pază privată  dacă,  împreună cu  cererea pentru 
organizarea evenimentului public nu înaintează şi planul de securitate administraţiei de 
poliţie care îşi are sediul in raza unde se programează şi întreţine  evenimentul public  
(art. 41 alin.  1) şi foloseşte servicii de asigurare pază privată, dar nu are încheiat contract 
scris cu persoana juridică sau fizică  pe care a angajat-o să-i presteze serviciile 
respective(art. 20 alin. 1). 

Pentru fapte de la  alin. 1 din prezentul articol, se va pedepsi pentru contravenţie şi 
persoana responsabilă  la organizatorul eventimentului public  cu amendă de la  5.000 
până la  50.000 dinari. 

Art.  83 

Cu amendă de la  100.000 până la 1.000.000 dinari, se va pedepsi pentru contravenţie 
persoana juridică care organizează activitatea de autoapărare respectiv protecţia 



patrimoniului său, activităţii economice, obiectivelor, spaţiului şi persoanelor aflate în 
acestea (serviciul de gardă pentru asigurarea ordinii , fără să obţină licenţa 
corespunzătoare, respectiv dacă prin serviciul intern de securitate/pază prestează servicii 
de securitate/pază altora (art.45. alin. 1. i 3). 

Pentru fapte de la alin. 1 din prezentul articol, se va pedepsi pentru contravenţie 
întreprinzătorul care organizează servicii de autoapărare, respectiv care protecţia 
patrimoniului său, activităţii economice, obiectivelor , spaţiilor persoanelor din acestea  
asigură  prin serviciul  intern  de (gardă) pază pentru menţinerea ordinii,  cu  amendă de la  
50.000 până la 500.000 dinari. 

Art.  84 

Cu amendă de la 100.000 până la 500.000 dinari,  se va pedepsi pentru contravenţie 
persoana juridică autoizată pentru realizarea instructajului  persoanelor fizice pentru  
executarea activităţii profesionale de securitate privată  dacă persoanei care nu întruneşte 
condiţiile prevăzute  îi oferă posibilitatea să frecventeze instructajul  (art. 12 alin. 6). 

Pentru fapte de la alin.  1 din prezentul articol se va pedepsi pentru contravenţie 
întreprinzătorul care neautorizat  ţine instructajul  persoanelor fizice  pentru activităţi 
profesionale de securitate privată, cu amendă de la  50.000 până la 500.000 dinari. 

XII PRVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.  85 

Acte normative pentru  punerea în aplicare a prezentei legi  se vor emite în termen de 
şase luni de la întrare în vigoare a prezentei legi. 

Art.  86 

Persoanele juridice şi întreprinzătorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi 
desfăşoară activitatea  de asigurare  securitate privată vor conforma  activitatea lor cu 
prevederile prezentei legi în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,   
cu excepţia prevederilor din art. 24 alin. 1. si art. 38 din prezenta lege pentru care 
termenul de conformare cu prevederile prezentei legi este de 3 ani. ,  

Art.  87 

Persoana juridică cu Licenţă pentru executarea  activităţilor de asigurare a securitatii 
transportlui şi transferului de bani şi trimiteri de valoare, sunt datori ca în termen de 18 luni 
de la intrara în vigoare a prezentei legi, să procure vehicul specializat de transport care 
întruneşte criteriile din art.  36  pct.. 1)-5) al prezentei legi, respectiv în termen de trei ani 
de la intrare în vigoare a prezentei legi sa procure vehicul care întruneşte condiţiile din art.  
36 pct.  6) i 7)  al prezentei legi. . 

Art.  88 

Persoanele fizice care în timpul intrării în vigoare a prezentei legi sunt angajate la  
persoane juridice care desfăşoară activitatea de securitate privată  cu o durată continuă 
de cel puţin cinci ani ,  



pot continua activitate lor, iar cerinţa pentru minimul de formare  profesională  trebuie să 
îndeplinească în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

Alte condiţii stabilite prin prezenta lege persoanele care la data intrării în vigoare a 
prezentei legi execută activităţi de securitate privata trebuie  să le îndeplinească în termen 
de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art.  89 

Persoana juridică de securitate privată, care la data intrării în vigoare a prezentei legi 
deţine un număr de arme mai mare decât jumătate din numărul de agenţi de securitate 
angajaţi,  cu armă,  sunt datori ca armele respective şi muniţia aferentă să le predea  la 
Minister în termen de  60 zile de la intrarea  în vigoare a prezentei legi.  

Armele şi muniţia predate se pot prelua în termen de un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, dacă persoana juridică de securitate privată majorează numărul de angajaţi 
pentru care trebuie asigurate arme, conform art . 24 alin. 2 din prezenta lege  care se pot 
înstrăina, nemijlocit sau prin intermedierea unui agent economic  autorizat  pentru 
circulaţia de arme şi muniţie  în termen  de un an de ztile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

Privind  numărul şi tipul armelor predate de la 1 din prezentul articol, Ministerul  emite 
persoanei juridice  decizie. 

Dacă armele să înstrăinează sau nu sunt preluate în termenele stabilite la alin. 2 din 
prezentul articol,  devin proprietatea   Republicii Serbia.  

Art.  90 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga prevederile art. 17 alin. 23 pct. 1) şi 
art.  18.  Legea regimului de arme şi muniţie ("Monitorul oficial  RS", nr. 9/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 -  altă lege.., 101/05 –altă lege i 27/11 - US)  si art. 8. 
Alin. . 2. şi 3  art. 8b şi  art. 21 alin. 1 pct.  5) Legea privind prevenirea violenţei şi 
comportamentului  agresiv  la manfestaţii sportive (Monitorul oficial RE br. 67/03, 101/05, 
90/07,72/09 – altă  lege  şi 111/09). 

Art.  91 

Prezenta lege intră în vigoare  a opta zi de la publicarea  în “Monitorul ofical al Republicii 
Serbia”. 


