
LIGJI 

"PËR SIGURIMIN PRIVAT" 

 

(Fletorja zyrtare e Republikës së Serbisë, nr. 104/2013) 
 

I DISPOZITAT HYRËSE 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet sigurimi i detyruar dhe mbrojtja e objekteve të caktuara, veprimtaritë dhe 

aktiviteti i subjekteve juridikë dhe personave fizikë në fushën e sigurimit privat, kushtet për 

licencimin e tyre, mënyra e kryerjes së aktiviteteve dhe realizimi i mbikëqyrjes së punës së tyre. 

Neni 2 

Sigurimi privat, në kuptimin e këtij ligji, përfshin ofrimin e shërbimeve ose kryerjen e aktivitetit të 

mbrojtjes së personave, pronës, dhe aktivitetit të biznesit, veprimtarisë së mbrojtjes fizike dhe teknike 

kur këto aktivitete nuk janë në kompetencën ekskluzive të organeve shtetërore, si dhe të aktiviteteve të 

transportit të parave, dërgesave me vlerë dhe dërgesave të tjera, ruajtjes së rregullit në tubimet 

publike, aktivitetet sportive dhe në vendet e tjera të grumbullimit të qytetarëve (shërbimi i sigurisë) të 

cilat kryhen nga ana e subjekteve juridike dhe sipërmarrësit e regjistruar për këtë aktivitet si dhe 

subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët kanë formuar një formë të brendshme organizimi të 

sigurimit për nevojat vetjake (në vijim referuar si: aktiviteti i vetëmbrojtjes). 

Shërbimet e sigurimit privat nuk përfshihen në aktivitetet policore ose aktivitetet e tjera të sigurisë të 

cilat kryejnë organet e administratës shtetërore. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët kanë licencë për ushtrimin e aktiviteteve të sigurimit 

privat nuk mund të ushtrojnë aktivitete të mbrojtjes së personave dhe pronës të cilët janë kompetencë 

ekskluzive e organeve shtetërore dhe të aplikojnë metodat operative dhe mjetet, ose mjetet operativo-

teknike dhe metodat që aplikojnë këto organe në zbatim të akteve të veçanta. 

Neni 3 

Përkufizimet të cilat përdoren në këtë ligj kanë kuptimin e mëposhtëm: 

1) patrullimi është shërbimi i sigurimit të cilin e kryejnë nëpunësit e sigurimit duke lëvizur në një 

kohë të caktuar ndërmjet disa vendeve/objekteve në distancë nga njëri tjetri. 

2) dokumenti i identifikimit është dokumenti publik për legjitimimin e personit që kryen aktivitetin 

e sigurimit privat; 

3) përfituesi i shërbimit (klienti) është organizata ose personi që përdor shërbimet e sigurimit privat; 

4) subjekti juridik që ofron sigurimin privat është shoqëria e cila kryen veprimtarinë e sigurimit 

privat sipas kushteve të këtij ligji; 

5) sipërmarrësi (oficeri) për sigurimin privat është nëpunësi i sigurimit i cili në mënyrë të pavarur 

kryen veprimtarinë e sigurimit privat sipas kushteve të këtij ligji dhe i cili në përputhje me këtë të 

fundit është regjistruar si sipërmarrës; 



6) vlerësimi i rrezikut është analiza dhe vlerësimi për mbrojtjen e personave, pronës dhe aktivitetit të 

biznesit; 

7) plani i sigurimit është dokumenti me shërbimet e planifikuara të sigurisë të cilat janë parashikuar 

në vlerësimin e rrezikut; 

8) nëpunësi i sigurimit është personi fizik, i të dyja gjinive, që kryen aktivitetet e sigurimit privat; 

9) mbrojtja fizike është shërbimi i sigurimit i cili ofrohet së pari me anë të prezencës individuale dhe 

me anë të aktivitetit të nëpunësit të sigurimit në një hapësirë dhe kohë të caktuar, si dhe me aplikimin 

e masave dhe përdorimin e mjeteve të forcës; 

10) mbrojtja teknike është sigurimi i personave dhe pronës që kryhet me mjete dhe pajisje teknike, 

me anë të planifikimit, projektimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së tyre; 

11) mbrojtja fiziko-teknike është sigurimi i personave dhe pronës përmes aplikimit të njëkohshëm 

ose të kombinuar të mbrojtjes fizike dhe teknike; 

12) licenca është: 

(1) vendimi me të cilin subjekteve juridikë dhe sipërmarrësve që përmbushin kushtet e 

përcaktuara me ligj u lejohet kryerja e veprimtarisë së sigurimit privat, 

(2) vendimi me të cilin personave fizikë që përmbushin kushtet e përcaktuara me ligj u 

lejohet ushtrimi i aktivitetit të sigurimit privat; 

13) hapësira e mbrojtur është hapësira në të cilën kryhen shërbimet e sigurimit në përputhje me 

qëllimin e detyrimeve të kontraktuara me përfituesit e shërbimeve të sigurimit; 

14) veprimtaria vetëmbrojtëse është veprimtaria e sigurimit të personave, pronës dhe bizneseve të 

cilat organizata i kryen për nevojat vetjake. Shërbimi i brendshëm i sigurimit (vetëmbrojtja) është 

forma e brendshme e organizimit të sigurimit për nevojat vetjake; 

15) kontrolli i sigurisë është verifikimi të cilin, në përputhje me ligjin i cili rregullon fushën e armëve 

dhe municioneve, e kryen Ministria e Punëve të Brendshme (në vijim referuar si: Ministria). 

II OBJEKTET ME SIGURIM TË DETYRUESHËM 

Neni 4 

Objektet me sigurim të detyrueshëm janë objektet e rëndësisë strategjike për Republikën e Serbisë dhe 

shtetasit e saj, si dhe objektet e rëndësisë së veçantë që me dëmtimin ose shkatërrimin e të cilave do të 

lindnin pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, ose objektet të cilat përbëjnë interes për 

mbrojtjen kombëtare të vendit. 

Objektet me sigurim të detyrueshëm përfshijnë hapësirat në të cilat ndodhen këto objekte dhe që janë 

pjesë përbërëse, si dhe godinat shtesë të cilat janë në funksion të këtyre objekteve. 

Neni 5 

Mbrojtja e objekteve me sigurim të detyrueshëm kryhet si një funksion biznesi i subjektit juridik të 

cilit i përkasin objektet, në mënyrën e përcaktuar me aktin e përgjithshëm për organizimin dhe 

klasifikimin e punës. 



Mbrojtja e objekteve me sigurim të detyrueshëm kryhet, në përputhje me aktin e përgjithshëm për 

organizimin dhe klasifikimin e punës, qoftë përmes kontraktimit të subjekteve të licencuara për 

kryerjen e veprimtarisë së sigurimit privat ose si veprimtari e organizuar vetëmbrojtjeje. 

Te personat juridikë që zotërojnë objekte me interes të veçantë për mbrojtjen kombëtare, veprimtaria e 

vetëmbrojtjes duhet të ketë një funksion planifikimi, organizimi dhe kontrolli. 

Kriteret më të detajuara për identifikimin e objekteve nga neni 4 paragrafi 1 i këtij ligji dhe mënyrën e 

kryerjes së aktiviteteve të mbrojtjes së objekteve me sigurim të detyrueshëm i përcakton qeveria. 

III DETYRAT E SIGURIMIT PRIVAT 

Neni 6 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat, në përputhje me kushtet e parashikuara me 

këtë ligj, mund të kenë licencë për kryerjen e këtyre detyrave: 

1) vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen e personave, pronës dhe biznesit; 

2) mbrojtjen e personave dhe pronës me mjete fizike e teknike, si dhe aktivitete për ruajtjen e rendit 

në tubimet publike, aktivitetet sportive dhe vende të tjera të grumbullimit të qytetarëve në atë pjesë e 

cila nuk është në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme; 

3) planifikimin, projektimin dhe mbikëqyrjen mbi zbatimin e sistemit të mbrojtjes teknike, montimin, 

vënien në punë, mirëmbajtjen e sistemit të mbrojtjes teknike dhe trajnimin e përdoruesve; 

4) sigurimin e transportit dhe transferimin e parave dhe dërgesave me vlerë në atë pjesë e cila nuk 

është kompetencë e ministrisë. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat janë të detyruar të sigurojnë kushtet dhe 

mjetet për ushtrimin e aktiviteteve nga paragrafi 1 i këtij neni në përputhje me standardet dhe normat 

ekzistuese me të cilat rregullohet fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë. 

Neni 7 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat nuk mund të kryejnë aktivitete të 

ndërmjetësimit për mbledhjen e borxheve të prapambetura. 

IV LICENCAT PËR KRYERJEN E AKTIVITETEVE TË SIGURIMIT 

PRIVAT 

Neni 8 

Aktivitetet e sigurimit privat mund t’i ushtrojnë subjektet juridike, sipërmarrësit dhe personat fizikë të 

cilët kanë licencë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat të lëshuar nga ministria. 

1. Llojet e licencave dhe kushtet për lëshimin e licencave për subjektet juridike dhe 

sipërmarrësit 

Neni 9 

Për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, ministria mund t’i lëshojë subjektit juridik dhe 

sipërmarrësit: 

1) Licencën për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen e personave, pronës dhe biznesit; 



2) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fiziko-teknike të personave dhe pronës, si dhe 

aktiviteteve për ruajtjen e rendit në aktivitetet sportive, tubimet publike dhe vende të tjera të 

grumbullimit të qytetarëve; 

3) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të transportit dhe transferimit të parave dhe 

dërgesave me vlerë. 

4) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të planifikimit të sistemeve të mbrojtjes teknike; 

5) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të projektimit dhe mbikëqyrjes së montimit të sistemeve të 

mbrojtjes teknike; 

6) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të montimit, vendosjes në punë dhe mirëmbajtjes së sistemeve 

të mbrojtjes teknike dhe trajnimit të përdoruesve. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit që ofrojnë aktivitete të sigurimit privat të cilët kanë marrë licencë 

për të kryer veprimtaritë e përmendura në paragrafin 1, pika 2 dhe 3 e këtij neni, mund të kryejnë 

veprimtaritë e përmendura në nenin 29 të këtij ligji dhe të përdorin burimet teknike të përmendura në 

nenin 30 të këtij ligji. 

Neni 10 

Licencat për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat mund t’i lëshohen subjektit juridik dhe 

sipërmarrësit i cili përmbush kushtet e përgjithshme që lidhen me marrjen e njërës prej licencave, 

veçanërisht atyre që: 

1) janë regjistruar në regjistrin e subjekteve tregtare në Republikën e Serbisë nën kodin përkatës të 

aktivitetit; 

2) posedojnë aktin për klasifikimin e vendeve të punës, duke përfshirë përshkrimin e punës dhe 

autorizimet për secilin punonjës; 

3) posedojnë aktin i cili përcakton në detaje pamjen e uniformës të cilën mbajnë nëpunësit e sigurimit 

dhe logon; 

4) personi përgjegjës i të cilëve; 

(1) është shtetas i Republikës së Serbisë, 

(2) është në moshë madhore dhe i aftë për të vepruar, 

(3) është i aftë psikologjikisht dhe fizikisht për kryerjen e aktiviteteve, gjë e cila dëshmohet 

me vërtetimin e mjekut të institucionit kompetent shëndetësor, 

(4) ka përfunduar të paktën arsimin e mesëm, 

(5) ka kaluar kontrollin përkatës të sigurisë,  

(6) ka licencën për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat e cila i lëshohet personit fizik; 

5) posedojnë një hapësirë të përshtatshme; 

6) posedojnë një hapësirë të përshtatshme për depozitimin e armëve dhe municionit në përputhje me 

aktet për kushtet e depozitimit dhe ruajtjes së armëve dhe për mbrojtjen nga zjarri, nëse aktivitetin e 

sigurimit privat e kryen me armë. 



Ministri kompetent për shëndetësinë miraton aktin me të cilin përcaktohet lista e institucioneve 

shëndetësore referuese të cilat lëshojnë vërtetimet mbi aftësinë psikologjike dhe fizike për kryerjen e 

aktiviteteve të sigurimit privat. 

Kushtet e veçanta të cilat duhet të përmbushë subjekti juridik dhe sipërmarrësi për të marrë: 

1) Licencën për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen e personave, pronës dhe biznesit - janë që të kenë 

të paktën një nëpunës të sigurimit të punësuar me licencë e cila i lëshohet personit fizik ose licencën 

për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen e personave, pronës dhe biznesit. 

2) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fiziko-teknike të personave dhe pronës, si dhe 

aktiviteteve për ruajtjen e rendit në aktivitetet sportive, tubimet publike dhe vende të tjera të 

grumbullimit të qytetarëve - janë që duhet të kenë të paktën 10 nëpunës të sigurisë me licencë e cila i 

lëshohet personit fizik, pra licencën për kryerjen e aktiviteteve të personit përgjegjës për mbrojtjen ose 

licencën për kryerjen e aktiviteteve themelore të nëpunësit të sigurimit pa armë ose licencën për 

kryerjen e aktiviteteve të specializuara të nëpunësve të sigurimit me armë. 

3) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit, transportit dhe transferimit të parave dhe të 

dërgesave me vlerë – janë që të kenë të paktën 10 nëpunës të sigurimit me licencën e cila i lëshohet 

personit fizik, pra licencën për kryerjen e aktiviteteve të nëpunësit të sigurimit me armë dhe që të 

posedojnë mjetet teknike për transportin dhe transferimin e parave dhe dërgesave me vlerë në 

përputhje me nenin 36 dhe 38 të këtij ligji; 

4) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të planifikimit të sistemit të mbrojtjes teknike – janë që të kenë 

të paktën një të punësuar me arsim të mesëm të profilit teknik me licencën e cila i lëshohet personit 

fizik, pra licencën për kryerjen e aktiviteteve të planifikimit të sistemeve të mbrojtjes teknike; 

5) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të projektimit dhe mbikëqyrjes mbi montimin e sistemeve të 

mbrojtjes teknike - janë që të kenë të paktën një të punësuar me arsim të lartë në fushën e shkencave 

tekniko-teknologjike, me licencën e cila i lëshohet personit fizik, pra licencën për kryerjen e 

aktiviteteve të projektimit dhe mbikëqyrjes mbi instalimin e sistemeve të mbrojtjes teknike; 

6) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të montimit, vënies në punë, mirëmbajtjes së sistemeve të 

mbrojtjes teknike dhe trajnimit të përdoruesve - janë që të kenë të paktën një të punësuar të arsimit të 

mesëm të profilit teknik me licencën e cila i lëshohet personit fizik, pra me licencën për kryerjen e 

aktiviteteve të montimit, vënies në punë, mirëmbajtjes së sistemeve të mbrojtjes teknike dhe trajnimit 

të përdoruesve. 

2. Llojet e licencave dhe kushtet për lëshimin e licencave për personat fizikë 

Neni 11 

Për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, ministria mund t’i lëshojë personit fizik: 

1) Licencën për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen e personave, pronës dhe biznesit; 

2) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fiziko-teknike të personave dhe pronës dhe 

ruajtjen e rendit në tubimet publike, aktivitetet sportive dhe vende të tjera të grumbullimit të 

qytetarëve: 

(1) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të personit përgjegjës për mbrojtjen, 

(2) Licencën për kryerjen e aktiviteteve themelore të nëpunësit të sigurimit pa armë, 

(3) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të specializuara të nëpunësit të sigurimit me armë; 



3) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes teknike: 

(1) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të planifikimit të sistemeve të mbrojtjes teknike, 

(2) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të projektimit dhe mbikëqyrjes mbi montimin e 

sistemeve të mbrojtjes teknike, 

(3) Licencën për kryerjen e aktiviteteve të montimit, vënies në punë, mirëmbajtjes së 

sistemeve të mbrojtjes teknike dhe trajnimit të përdoruesve. 

Personat fizikë të cilëve iu është dhënë licenca nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të kryejnë aktivitetet 

e sigurimit privat në mënyrë të pavarur nëse janë të regjistruar si sipërmarrës në regjistrin e subjekteve 

tregtare të Republikës së Serbisë. 

Neni 12 

Licenca për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat mund t’i lëshohet personit fizik i cili plotëson 

kushtet e përgjithshme për marrjen e çdonjërës nga llojet e përcaktuara të licencave, pra personit fizik 

i cili: 

1) është shtetas i Republikës së Serbisë; 

2) është në moshë madhore dhe i aftë për të vepruar; 

3) ka përfunduar të paktën arsimin e mesëm; 

4) ka kaluar kontrollin përkatës të sigurisë; 

5) është i aftë psikologjikisht dhe fizikisht për kryerjen e aktiviteteve, gjë e cila dëshmohet me 

vërtetimin e mjekut të institucionit kompetent shëndetësor, 

6) është trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit ose ka kryer shërbimin ushtarak me armë; 

7) ka kryer trajnimin e përshtatshëm për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat në përputhje me 

këtë ligj; 

8) ka kaluar provimin profesional në ministri. 

Kushtet e veçanta që duhet të përmbushë personi fizik që të marrë licencën për kryerjen e aktiviteteve 

të mbrojtjes teknike, pra licencën për kryerjen e aktiviteteve të planifikimit të sistemeve të mbrojtjes 

teknike ose licencën për kryerjen e aktiviteteve të projektimit dhe mbikëqyrjes mbi montimin e 

sistemeve të mbrojtjes teknike ose licencën për kryerjen e aktiviteteve të montimit, vënies në punë, 

mirëmbajtjes së sistemeve të mbrojtjes teknike dhe trajnimit të përdoruesve - janë që të ketë të paktën 

arsim të mesëm të profilit teknik. 

Për personin i cili posedon licencë, dëshmia për aftësinë psikologjike dhe fizike për kryerjen e 

aktiviteteve të sigurimit privat depozitohet një herë në vit. 

Subjekti juridik ose sipërmarrësi i dorëzon ministrisë dëshminë e mjekut për kontrollin vjetor të 

aftësisë psikologjike dhe fizike për çdo person fizik të cilit i është lëshuar licenca. 

Në rast se subjekti juridik ose sipërmarrësi nuk dorëzon dëshminë e mjekut nga paragrafi 4 i këtij 

neni, do të konsiderohet se personi fizik për të cilin nuk është dorëzuar dëshmia e mjekut nuk 

përmbush kushtet e parashikuara për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat. 



Trajnimin nga paragrafi 1 pika 7 e këtij neni mund ta ndjekin vetëm personat të cilët përmbushin 

kushtet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3 dhe 5 të këtij neni. 

Përjashtimisht, personit i cili ka nivelin e përshtatshëm të arsimimit të profilizuar dhe ka të paktën tre 

vjet eksperiencë punë në aktivitetet e nëpunësit të autorizuar policor, në aktivitetet e shërbimeve të 

inteligjencës, në aktivitetet e pjesëtarit profesionist të Ushtrisë së Serbisë dhe në aktivitetet e zbatimit 

të sanksioneve administrative dhe penale, i lëshohet licenca nëse përmbush kushtet nga paragrafi 1 

pikat 1-5 dhe pika 8 e këtij neni. 

3. Procedura dhe mënyra e lëshimit të licencës 

Neni 13 

Trajnimin e personave fizikë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat mund ta realizojë ministria 

dhe subjektet juridikë dhe personat fizikë të cilët përmbushin kushtet materiale, teknike, profesionale 

dhe të personelit për kryerjen e aktiviteteve të trajnimit të cilët marrin autorizimin e ministrisë. 

Kushtet më të detajuara në aspektin e objekteve ose hapësirave të nevojshme, mjeteve dhe pajisjeve 

materiale-teknike, aftësisë profesionale dhe numrit të personave të cilët realizojnë trajnimin e 

personave për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, të cilat duhet t’i përmbushin personat nga 

paragrafi 1 i këtij neni si dhe programet e trajnimit profesional, mënyrën e realizimit të tyre, 

përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave rreth personave të autorizuar ose personave të cilën 

kanë marrë pjesë në trajnime dhe nivelin e shpenzimeve të organizimit dhe realizimit të trajnimit i 

përcakton ministri kompetent për punët e brendshme (në vijim referuar si: ministri). 

Neni 14 

Personi fizik i cili dëshiron të marrë licencën për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat depoziton 

në ministri ose tek subjekti juridik apo personi fizik i autorizuar, aplikimin për trajnimin e personave 

fizikë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat. 

Personat të cilët kanë kryer trajnimin e personave fizikë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat 

duhet të kalojnë provimin profesional në ministri. 

Mënyrën e verifikimit të përgatitjes së personave fizikë ose mënyrën e testimit për kryerjen e 

aktiviteteve të sigurimit privat dhe nivelin e shpenzimeve të organizimit dhe realizimit të provimeve 

profesionale, si dhe përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave mbi personat të cilat e kanë 

kaluar provimin profesional e përcakton ministria me miratimin e ministrit kompetent për financat. 

Për lëshimin e licencës paguhet taksa administrative shtetërore. 

Shpenzimet e organizimit dhe realizimit të provimit profesional i paguan personi i cili hyn në 

provimin profesional ose subjekti juridik tek i cili është i punësuar personi që hyn në provim. 

Neni 15 

Kërkesa për lëshimin e licencës depozitohet në ministri përmes administratës kompetente policore 

vendore. 

Administrata kompetente policore vendore është administrata e cila ndodhet në zonën në territorin e 

së cilës është selia ose vendbanimi i përhershëm i depozituesit të kërkesës. 

Për kërkesën për lëshimin e licencës merret vendim brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës. 



Pavarësisht paragrafit 3 të këtij neni, procedura mund të ndërpritet me përfundim nëse është e 

nevojshme të verifikohen të dhënat e depozituara. Në këtë rast vendimi për lëshimin e licencës merret 

brenda 60 ditëve nga dita e depozitimit të kërkesës. 

Neni 16 

Subjekteve juridike, sipërmarrësve dhe personave fizikë të cilët përmbushin kushtet e parashikuara, 

licenca u jepet për një periudhë pesë vjeçare. 

Licencës nga paragrafi 1 i këtij neni i skadon vlefshmëria pas mbarimit të afatit prej gjashtë muajsh 

nga dita e finalizimit të vendimit për lëshimin e licencës, nëse subjekti juridik nuk ka filluar punë 

brenda këtij afati. 

Subjektit juridik, sipërmarrësit dhe personit fizik të cilit i ka mbaruar afati i vlefshmërisë së licencës, 

me kërkesë të tij, do t’i jepet një licencë e re, me kusht që kriteret e parashikuara në ligj në nenin 10 

paragrafi 1 pikat 1, 4, 5 dhe 6 dhe në nenin 12 paragrafi 1 pika 1-6 të mos kenë ndryshuar. 

Kërkesa për licencën e re mund të depozitohet brenda 60 ditëve përpara mbarimit të vlefshmërisë të 

licencës së mëparshme të lëshuar. 

Kërkesa për lëshimin e licencës do të refuzohet ose licenca e lëshuar mund t’i revokohet subjektit 

juridik, sipërmarrësit dhe personit fizik i cili nuk përmbush ose i cili pushon së përmbushuri kushtet e 

parashikuara për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat. 

Përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e licencës, si dhe pamjen dhe përmbajtjen e formës zyrtare të 

licencës e përcakton ministri. 

Neni 17 

Përfundimi nga neni 15 paragrafi 4 i këtij ligji dhe vendimi për lëshimin e licencës, vendimi për 

refuzimin e kërkesës për lëshimin e licencës dhe për revokimin e saj mund të ankimohet. 

Ankimimi depozitohet në ministri brenda tetë ditëve nga dita e marrjes së vendimit. 

Neni 18 

Personi përgjegjës pranë subjektit juridik dhe sipërmarrësit është i detyruar që brenda tetë ditëve të 

lajmërojë administratën kompetente policore mbi ndërprerjen e punës ose mbylljen e aktivitetit të 

subjektit juridik ose të sipërmarrësit. 

V MËNYRA E KRYERJES SË AKTIVITETEVE TË SIGURIMIT PRIVAT 

Neni 19 

Aktivitetet e sigurimit privat të personave, pronës dhe biznesit kryhen në mënyrë të atillë që të mos 

pengohet puna e organeve shtetërore dhe të mos prishet qetësia e qytetarëve. 

Neni 20 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi mund të kryejë aktivitetet e sigurimit privat vetëm në bazë dhe 

brenda kornizës së kontratës së lidhur me shkrim me subjektin juridik dhe personin fizik të cilit i 

ofrohen shërbimet. 

Kontrata nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas të tjerave, duhet të përmbajë: 



1) objektin e përcaktuar qartë të kontratës; 

2) mënyrën e kryerjes së aktiviteteve të kontraktuara të sigurimit privat (lloji, kategoria, autorizimet e 

kontraktuara të nëpunësit të sigurimi)t; 

3) numrin dhe vendin e punës të nëpunësve të sigurimit sipas kontratës; 

4) llojin dhe sasinë e kontraktuar të armëve dhe mjeteve; 

5) datën e fillimit të kryerjes së shërbimeve dhe kohëzgjatjen e kontratës; 

6) mënyrën e përdorimit, llojin dhe nivelin e konfidencialitetit, afatin e ruajtjes dhe përdorimit si dhe 

masat mbrojtëse të të dhënave që dalin nga kontrata dhe të vetë kontratës. 

Për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat nuk mund të angazhohet personi ose sipërmarrësi i cili 

nuk ka licencë. 

Njoftimi rreth kontratës së lidhur, aneksit të kontratës ose ndërprerjes së kontratës depozitohet tek 

administrata kompetente policore brenda tetë ditëve nga dita e lindjes së ndryshimit. 

Njoftimi duhet të përmbajë: 

1) emrin dhe selinë e subjektit juridik dhe sipërmarrësit për sigurimin privat; 

2) emrin (emrin, mbiemrin dhe numrin personal të identifikimit) dhe selinë (vendbanimin e 

përhershëm) të personit përgjegjës të subjektit juridik ose të sipërmarrësit për sigurimin privat dhe të 

përdoruesit të shërbimeve; 

3) objektin e përcaktuar qartë të kontratës; 

4) mënyrën e kryerjes së aktiviteteve të kontraktuara të sigurimit privat (lloji, kategoria, autorizimet e 

kontraktuara të nëpunësve të sigurimit, koha e mbulimit dhe mbrojtjes etj.); 

5) numrin e nëpunësve të sigurimit sipas kontratës dhe shpërndarjen e tyre sipas vendit të punës; 

6) llojin dhe sasinë e kontraktuar të armëve dhe mjeteve të mbrojtjes; 

7) datën e fillimit/ mbarimit të kryerjes së shërbimeve kontraktuale; 

Administrata kompetente policore vendore është administrata e krijuar në territorin e së cilës ndodhet 

vendi i zbatimit të kontratës dhe nëse kontrata zbatohet në disa vende, administrata kompetente 

policore vendore është administrata në territorin e së cilës ndodhet selia, ose vendbanimi i përhershëm 

i subjektit juridik dhe personit fizik i cili është përdoruesi i shërbimeve. 

1. Aktivitetet e mbrojtjes fizike 

Neni 21 

Mbrojtja fizike e personave dhe pronës kryhet kryesisht me anë të pranisë fizike dhe me anë të 

aktivitetit direkt të nëpunësve të sigurimit në një kohë e vend të caktuar. 

Aktivitetet nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të kryhen vetëm brenda objektit të mbrojtur deri në 

kufirin e hapësirës së mbrojtur. 

Neni 22 



Në raste të veçanta, aktivitetet e mbrojtjes fizike të personave (sigurimi personal) mund të kryhen në 

vende publike dhe në afërsi të ngushtë me personin që mbrohet, me propozim të organit të 

administratës shtetërore, organit të njësisë së qeverisjes vendore, organizatave ose shoqatave dhe 

personave fizikë me miratimin e ministrisë. 

Propozimi nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përmbajë planin e sigurimit bashkë me shënimin e 

numrit të nëpunësve të sigurimit të angazhuar, llojin dhe sasinë e armëve dhe pajisjeve, vendndodhjen 

e objektit, automjetet dhe itinerarin e parashikuar të lëvizjes. 

Propozimi për marrjen e miratimit depozitohet tek administrata policore kompetente sipas vendit në të 

cilin do të kryhet sigurimi jo më vonë se tre ditë prej fillimit të sigurimit. 

Miratimi jepet brenda 24 orësh përpara fillimit të sigurimit. 

2.Aktivitetet e ruajtjes me armë 

Neni 23 

Sipas kushteve të parashikuara me këtë ligj aktivitetet e mbrojtjes fizike të objekteve mund të kryhen 

me armë për mbrojtjen e: 

1) objekteve me sigurim të detyrueshëm; 

2) bankave dhe institucioneve të tjera financiare të cilat kryejnë veprimtari me para dhe mallra me 

vlerë - në veçanti posta, institucionet e kursimit dhe të këmbimit të valutës; 

3) objekteve në të cilat janë depozituar armë, lëndë shpërthyese, materiale radioaktive, të ndezshme 

dhe helmuese; 

4) objekteve në të cilat ruhen dhe magazinohen mallrat. 

Neni 24 

Për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fizike, subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat 

mund të posedojnë armë gjysmautomatike me një qitje, pistoleta të kalibrit 7,65 mm dhe 9 mm. 

Subjekti juridik për sigurimin privat nuk mund të posedojë armë zjarri më të shumta në numër se 

gjysma e numrit të nëpunësve të sigurimit të cilët kanë licencën për kryerjen e aktiviteteve të 

specializuara të nëpunësit të sigurimit me armë. 

Prokurimi i armëve kryhet në bazë të miratimit të ministrisë, në përputhje me ligjin. 

Neni 25 

Nëpunësit e sigurimit të cilët kryejnë aktivitetet e sigurimit fizik të personave, pronës dhe biznesit 

mund të mbajnë armë vetëm brenda objektit ose hapësirës së mbrojtur bazuar në miratimin nga neni 

22 paragrafi 4 i këtij ligji gjatë kohës kur kryejnë aktivitete direkte. 

Pavarësisht nga paragrafi 1 i këtij neni nëpunësit e sigurimit mund të mbajnë armë jashtë objektit ose 

hapësirës të cilën mbrojnë: 

1) kur kryejnë ose sigurojnë transportin dhe transferimin e parave dhe të dërgesave me vlerë vetëm 

për kohën dhe itinerarin e lëvizjes së transportit; 

2) kur kryejnë transferimin e parave në këmbë, vetëm në itinerarin e lëvizjes; 



3) kur kryejnë mbrojtjen fizike të personave nga neni 22 paragrafi 1 i këtij ligji; 

4) gjatë ndërhyrjes brenda ekipit për ndërhyrje, gjatë kryerjes së aktivitetit të ndërhyrjes në përputhje 

me këtë ligj. 

Neni 26 

Personi përgjegjës në personin juridik ose te sipërmarrësi për aktivitetet e sigurimit privat u jep 

nëpunësve të sigurimit urdhrin për mbajtjen e armëve. 

Nëpunësi i sigurimit i cili mban armë duhet të ketë me vete urdhrin për mbajtjen e armës zyrtare dhe 

me kërkesë të personit të autorizuar të ministrisë, të paraqesë urdhrin dhe armën për inspektim. 

Gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nëpunësi i sigurimit nuk duhet të mbajë armë personale. 

Neni 27 

Nëpunësi i sigurimit jashtë objektit të mbrojtur është i detyruar të veprojë bazuar në urdhrin e oficerit 

të policisë, me përjashtim të rasteve kur me një veprim të tillë mund kryente një vepër penale. 

Neni 28 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi të cilët kryejnë aktivitete të sigurimit privat me armë, janë të 

detyruar që të paktën një herë në vit të kryejnë stërvitje qitjeje të nëpunësve të sigurimit të cilët 

kryejnë aktivitete të sigurimit me armë. 

3. Aktivitetet e mbrojtjes teknike 

Neni 29 

Aktivitetet e mbrojtjes teknike kryhen me përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike për 

parandalimin e veprimeve të paligjshme ndaj personave, pronës ose biznesit, sidomos për mbrojtjen 

nga: 

1) aksesi i paautorizuar në hapësirat dhe objektet të cilat ata sigurojnë; 

2) nxjerrja ose përvetësimi dhe përdorimi i paautorizuar i sendeve të mbrojtura; 

3) futja e armëve, objekteve dhe lëndëve shpërthyese, radioaktive dhe të llojeve të tjera të rrezikshme; 

4) grabitja, diversioni dhe sulmi me dhunë në objekt ose konfiskimi i sendeve; 

5) aksesi i paautorizuar në të dhëna dhe dokumentacione 

6) mbrojtjen e mjeteve të transportit të parave dhe mjeteve të tjera të transportit; 

7) rreziqet e tjera të identifikuara. 

Neni 30 

Me përdorim të mjeteve dhe pajisjeve teknike për sigurimin e personave, pronës dhe biznesit 

nënkuptohen shërbimet të cilat ofrohen me anë të aplikimit të masave individuale ose funksionale të 

lidhura në perimetër, të pajisjeve dhe sistemeve për mbrojtjen nga grabitjet dhe bastisjet, mbrojtja nga 

zjarri, sigurimi me kamera, kontrolli i aksesit, alarmet sociale, ndjekja satelitore e automjeteve (GPS), 

mbrojtja elektro-kimike e vlerave, mbrojtja mekanike dhe mbrojtja e të dhënave. 



Mjetet teknike dhe pajisjet mund të jenë të lidhura në një sistem të mbrojtjes teknike. 

Neni 31 

Mbrojtja teknike realizohet në territorin e objektit ose hapësirës së mbrojtur, në rastin e sigurimit të 

personave, pronës dhe biznesit të mbrojtur ose në rastin e sigurimit të transportit të parave dhe 

dërgesave me vlerë. 

Mjetet teknike të cilat përdoren në aktivitetet e sigurimit privat nuk lejohen të përdoren në mënyrë të 

atillë që do të shkelte privatësinë e të tjerëve. 

Neni 32 

Kur aktivitetet e mbrojtjes së objekteve dhe hapësirave të cilat janë në përdorim publik kryhen me 

përdorimin e pajisjeve me regjistrim video, subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat janë 

të detyruar që në një vend të dukshëm të vendosin lajmërimin që objekti ose hapësira janë të 

mbrojtura me vëzhgim me kamera, ndërsa përdoruesi i shërbimit është i detyruar ta pranojë dhe të 

ruajë regjistrimet për të paktën 30 ditë dhe, me kërkesë, t’i vendosë në dispozicion të nëpunësit të 

autorizuar të policisë. 

Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni mund të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat janë mbledhur. 

Ndalohet dorëzimi ndaj personave të tretë dhe publikimi i të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni, 

përveçse në rastet e parashikuara me ligj. 

Neni 33 

Kushtet minimale teknike për instalimin e detyrueshëm të sistemit të mbrojtjes teknike në banka dhe 

organizata të tjera financiare, (postat, institucionet e kursimit dhe të këmbimit të valutës, thesaret etj.) 

në të cilat në përputhje me këtë ligj kryhen aktivitetet e sigurimit privat, përcaktohen nga qeveria. 

Mënyrën më të detajuar për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes teknike dhe përdorimit të mjeteve 

teknike e përcakton ministri. 

4. Aktivitetet e planifikimit, projektimit, mbikëqyrjes teknike, montimit dhe mirëmbajtjes së 

sistemeve të mbrojtjes teknike 

Neni 34 

Planifikimi i sistemeve të mbrojtjes teknike kryhet në bazë të vlerësimit të rrezikut për mbrojtjen e 

personave, pronës dhe biznesit të kryer nga subjekti juridik ose personi fizik që mban licencën 

përkatëse në përputhje me këtë ligj. 

Neni 35 

Mjetet teknike të përdorura duhet të përmbushin normat ligjore dhe standardet teknike në fuqi në 

Republikën e Serbisë në aspektin e cilësisë, sigurisë dhe garancisë. 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat është përgjegjës për gjendjen dhe 

funksionalitetin e mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa përdoruesi i shërbimeve duhet të 

sigurojë mirëmbajtjen dhe kryerjen e shërbimeve ndaj tyre në përputhje me këtë ligj dhe kontratën. 

5. Aktivitetet e sigurimit të transportit të parave, të dërgesave me vlerë dhe dërgesave të tjera 

Neni 36 



Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat kryejnë aktivitetet e shoqërimit dhe sigurimit 

të transportit dhe të transferimit të parave, dërgesave me vlerë dhe dërgesave të tjera nëse kanë të 

paktën një automjet të specializuar për transport i cili duhet: 

1) të ketë leje për transport rrugor jashtë linjave;

2) të jetë i shënjuar në përputhje me normat;

3) të ketë një lidhje konstante të dyanshme me qendrën e kontrollit dhe një pjesë të ekuipazhit i cili e

lë automjetin për marrjen / dorëzimin e vlerave (rrjet GSM dhe/ose lidhje me radio me frekuencë dhe 

repetitorë të posaçëm); 

4) të ketë të instaluar sistem GPS për ndjekjen satelitore dhe monitorimin në distancë nga qendra e vet

e kontrollit; 

5) të ketë të instaluar butonin e panikut me dërgim automatik të sinjalit të alarmit te qendra e

kontrollit; 

6) të ketë të instaluar sistemin e mbrojtjes elektro-kimike të parave në transport ose automjet të

blinduar apo të pajisur me: karroceri, xhama dhe kasafortë sigurie mekanike për paratë të montuar në 

automjet me përforcimin përkatës. 

7) të ketë të instaluar sistemin e lëvizshëm të mbikëqyrjes me video të automjetit.

Neni 37 

Ekuipazhin e mjetit special të transportit e përbëjnë shoferi dhe të paktën një shoqërues. 

Të gjithë anëtarët e ekuipazhit të mjetit special të transportit duhet të jenë nëpunës të sigurimit të të 

njëjtit subjekt juridik. 

Gjatë kryerjes së aktiviteteve të gjithë anëtarët e ekuipazhit të mjetit special të transportit dhe 

shoqëruesit duhet të jenë të armatosur me llojin e parashikuar të armës së zjarrit dhe duhet të jenë të 

pajisur në përputhje me këtë ligj. 

Neni 38 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat mund të kryejnë aktivitete të sigurimit të 

transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë edhe në këmbë, gjë për të cilën duhet të përdorin 

sisteme për mbrojtjen elektro-kimike të vlerave. 

Në raste të veçanta nëse transferimi i parave dhe dërgesave me vlerë kryhet me automjet të blinduar 

ose të specializuar pa sistemin e mbrojtjes elektro-kimike, në shoqërim të nëpunësit të sigurimit nga 

automjeti deri te pika e tërheqjes/depozitimit të parave, duhet të jetë i pranishëm të paktën edhe një 

nëpunës sigurimi i armatosur. 

Pesha totale e çantave nga paragrafi 1 i këtij neni dhe e sendeve të cilat transportohen brenda saj nuk 

duhet të jetë më e madhe se 18 kg, vetëm nëse çanta është përshtatur për tërheqje me dorë. 

Neni 39 

Transferimin e parave ose të dërgesave me vlerë nga neni 38 paragrafi 1 i këtij ligji e kryen të paktën 

një nëpunës i sigurimit në komunikim të vazhdueshëm me qendrën e kontrollit (rrjeti GSM dhe/ose 

lidhje me radio me frekuencë të vetën dhe repetitorë). 

6.Aktivitetet e shërbimit e ruajtjes së rendit 



Neni 40 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat, në përputhje me këtë ligj mund të kryejnë 

aktivitetet e ruajtjes së rendit: 

1) në tubimet publike sipas dispozitave me të cilat rregullohen tubimet publike;

2) në aktivitetet sportive;

3) në vendet dhe objektet ku mblidhen qytetarët me rastin e organizimit të programeve argëtuese,

muzikore, kulturore etj. 

Nëpunësit e sigurimit e kryejnë shërbimin e ruajtjes së rendit pa armë. 

Për çdo tre nëpunës të sigurimit në shërbimin e ruajtjes së rendit, subjekti juridik dhe sipërmarrësi për 

sigurimin privat mund të angazhojnë përkohësisht dhe paraprakisht edhe 10 nëpunës shtesë të 

sigurimit me licencë. 

Neni 41 

Kur subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat gjatë ofrimit të shërbimeve të ruajtjes së 

rendit në një tubim publik nga neni 40 paragrafi 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni angazhon më shumë se 

tre roje rendi, ai është i detyruar të përpilojë planin e sigurimit të cilin, organizatori i tubimit së 

bashku me kërkesën, e depoziton tek administrata policore me seli në territorin në të cilin caktohet 

dhe mbahet tubimi publik. 

Plani i sigurimit duhet të përmbajë numrin dhe shpërndarjen e rojeve të rendit, autorizimin e rojeve të 

rendit, të dhënat për personin përgjegjës i cili do të udhëheqë shërbimin e ruajtjes së rendit gjatë kohës 

së mbajtjes së tubimit publik dhe mjetet e komunikimit me të. 

Neni 42 

Nëpunësit për ruajtjen e rendit gjatë kryerjes së aktivitetit duhet të jenë me uniformë dhe të pajisur me 

xhaketa ose jelekë të njëjtë me shirita fosforeshentë dhe mbishkrimin "Ruajtës i rendit" dhe "Steward" 

ose "Security" (Sigurimi). 

Gjatë kryerjes së aktivitetit, ruajtësit të rendit nuk i lejohet që gjatë tubimit të lajmëruar të rregullojë 

trafikun jashtë kufirit të hapësirës së mbrojtur. 

Ruajtësi i rendit vepron sipas urdhrit të nëpunësit kompetent policor në përputhje me planin për 

sigurimin. 

Neni 43 

Ruajtësit e rendit të cilët kryejnë aktivitet gjatë zhvillimit të aktiviteteve sportive veprojnë në 

përputhje me këtë ligj dhe dispozitat me të cilat rregullohet parandalimi i dhunës në aktivitetet 

sportive. 

7. Qendra e kontrollit

Neni 44 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi i cili ka licencë për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fiziko-

teknike të personave, pronës dhe ruajtjes së rendit në aktivitetet sportive, tubimet publike dhe vende të 

tjera të grumbullimit të qytetarëve ose licencën për kryerjen e aktiviteteve për sigurimin e transportit 

dhe transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë duhet të ketë një qendër kontrolli. 



Subjekti juridik dhe sipërmarrësi i cili ka licencë për kryerjen e aktiviteteve të montimit, vendosjes në 

punë dhe mirëmbajtjes së sistemeve të mbrojtjes teknike dhe trajnimit të përdoruesve mund të kenë 

qendër kontrolli. 

Qendra e kontrollit është vendi i pajisur me aparaturat teknike për marrjen automatike si dhe 

përpunimin e sinjaleve dhe informacioneve të tjera nga objektet në distancë ose automjetet të cilat 

janë të mbrojtura me mjete të mbrojtjes teknike. 

Qendra e kontrollit duhet të ketë staf në detyrë 24 orë në 24. 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat i cili ka qendrën e vet të kontrollit, duhet të ketë 

dhe ekipin prej të paktën dy nëpunësish të sigurimit për ndërhyrje pas marrjes së sinjalit. 

Operatori në qendrën e kontrollit është i detyruar që të lajmërojë policinë për informacionet të cilat 

tregojnë se po kryhet një vepër penale e cila është objekt i ndjekjes penale ex officio ose një 

kundërvajtje penale me elemente të dhunës. 

Mbrojtja e të dhënave të grumbulluara me aparatura teknike për marrjen automatike si dhe përpunimin 

e sinjaleve të alarmit dhe informacioneve të tjera nga objektet në distancë ose automjetet të cilat janë 

të mbrojtura me mjete të mbrojtjes teknike kryhet në përputhje me nenin 32 të këtij ligji. 

8. Veprimtaria vetëmbrojtëse 

Neni 45. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit, me qëllim organizimin e veprimtarisë vetëmbrojtëse ose për 

mbrojtjen e pronës së tyre, biznesit, ambienteve dhe të personave në të si dhe për të organizuar 

shërbimin e brendshëm e ruajtjes së rendit, mund të pajisen me një ose më shumë licenca, të cilat në 

përputhje me këtë ligj jepen për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, nëse: 

1) kanë një funksion të organizuar të planifikimit, organizimit dhe kontrollit të aktivitetit të 

vetëmbrojtjes; 

2) kryerja e këtyre aktiviteteve është e parashikuar me aktin e brendshëm për organizimin dhe 

klasifikimin e pozicioneve të punës, duke përfshirë përshkrimin e vendeve të punës; 

3) kanë aktin mbi detajet e paraqitjes së uniformës dhe simboleve; 

4) personi përgjegjës, kompetent për aktivitetin e shërbimit të sigurimit të brendshëm, përmbush 

kushtet nga neni 10 paragrafi 1 pika 4 e këtij ligji; 

5) nëpunësit e sigurimit kanë licencë sipas nenit 11 pika 2 e këtij ligji; 

6) aktivitetin e sigurimit e kryejnë me armë dhe përmbushin kushtet e këtij ligji për armët. 

Për procedurën dhe mënyrën e dhënies së licencës nga paragrafi 1 i këtij neni dhe për mënyrën e 

kryerjes së aktiviteteve të sigurimit privat, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, zbatohen 

dispozitat e këtij ligji me të cilat rregullohen çështje të caktuara për subjektet juridike dhe personat 

fizikë të cilët kryejnë aktivitete të sigurimit privat për përdoruesit e shërbimeve. 

Shërbimet e brendshme të sigurimit nuk mund të ofrojnë shërbime sigurimi për të tjerë. 

VI KOMPETENCAT E NËPUNËSIT TË SIGURIMIT 

Neni 46 



Gjatë kohës së kryerjes së aktiviteteve të mbrojtjes fizike, nëpunësi i sigurimit është i autorizuar: 

1) të verifikojë identitetin e personit i cili hyn dhe del nga objekti ose hapësira e cila sigurohet si dhe 

në vetë hapësirën e siguruar; 

2) të kontrollojë individin ose automjetin në hyrje dhe dalje të objektit ose hapësirës, si dhe në vetë 

hapësirën e siguruar; 

3) të ndalojë hyrjen dhe aksesin e personave të paautorizuar në objekt ose në hapësirën e cila 

sigurohet; 

4) të urdhërojë personin të largohet nga objekti ose hapësira e cila sigurohet nëse personi ndodhet aty i 

paautorizuar; 

5) të paralajmërojë personin i cili me sjelljen ose neglizhencën e tij për të kryer detyrën mund të 

rrezikojë sigurinë e tij dhe të të tjerëve ose të shkaktojë dëmtimin dhe shkatërrimin e pronës; 

6) të ndalojë përkohësisht personin të cilin e ka kapur në objekt ose në hapësirën e siguruar duke kryer 

një vepër penale ose kundërvajtje të rënda të prishjes së rendit e qetësisë publike deri në mbërritjen e 

policisë; 

7) të përdorë llojet e mëposhtme të forcës: 

(1) mjetet për prangosje, 

(2) forcën fizike, 

(3) qenë të trajnuar specifikisht,  

(4) armët e zjarrit, sipas kushteve të parashikuara me këtë ligj dhe me ligjin me të cilin 

rregullohet përdorimi i armëve nga ana e nëpunësit të autorizuar policor. 

Autorizimet nga paragrafi 1 i këtij neni nëpunësi i sigurimit mund t’i zbatojë dhe përdorë vetëm 

brenda objektit apo hapësirës së mbrojtur ose jashtë objektit apo hapësirës së mbrojtur kur kryen 

sigurimin e transportit dhe transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë, në rastin e patrullimit dhe 

kur siguron personin në përputhje me nenin 22 të këtij ligji. 

Në kontratën e sigurimit, e cila lidhet mes subjektit juridik dhe sipërmarrësit nga fusha e sigurimit 

privat me përdoruesin e shërbimeve, përcaktohen kompetencat e kontraktuara nga paragrafi 1 i këtij 

neni. 

Ushtrimi i masave duhet të jetë në proporcion me qëllimin ligjor të përdorimit të tyre dhe të 

ndërmerren në një mënyrë të tillë e cila nuk shkel dinjitetin, reputacionin, nderin dhe të drejtat e tjera 

të garantuara të njeriut. 

Gjatë zbatimit të masave asnjë person nuk duhet t’i nënshtrohet torturës, sjelljes çnjerëzore dhe 

poshtëruese.  

Nëpunësi i sigurimit duhet të veprojë vetëm në mënyrën e parashikuar nga ligji dhe dispozitat ligjore, 

në mënyrë që zbatimi i detyrave të arrihet me sa më pak pasoja negative. Nëse, duke pasur parasysh 

rrethanat është i lejuar përdorimi i më shumë se një mase, nëpunësi është i detyruar të ushtrojë së pari 

atë masë e cila dëmton më pak personin. Ai duhet të ndalojë ushtrimin e masave atëherë kur reshtin së 

ekzistuari arsyet për të cilat masat janë ushtruar ose atëherë kur vëren se detyra nuk do të mund të 

zbatohet në këtë mënyrë. 

1. Verifikimi i identitetit 



Neni 47 

Verifikimi i identitetit kryhet me anë këqyrjes së kartës së identitetit ose të dokumenteve të tjera 

identifikuese me fotografi të lëshuara nga ana e organeve shtetërore. 

Nëpunësi i sigurimit nuk do të lejojë hyrjen në objektin ose hapësirën e mbrojtur të personit i cili nuk 

pranon të identifikohet pas kërkesës së nëpunësit në momentin e hyrjes. 

2. Kontrolli i personave dhe objekteve 

Neni 48 

Nëpunësi i sigurimit mund të kryejë kontrollin e personave dhe objekteve të cilat personi i ka me vete 

si dhe të mjetit të transportit i cili hyn dhe del nga objekti ose hapësira e mbrojtur. 

Me kontroll të personit konsiderohet këqyrja vizuale në përmbajtjen e veshjeve dhe sendeve të cilat 

personi ka me vete. 

Kontrolli duhet të kryhet nga një person i së njëjtës gjini, përveç se kur është i domosdoshëm kontrolli 

i personave për konfiskimin e armëve dhe objekteve të përshtatshme për sulm ose vetëplagosje. 

Me kontrollin e mjetit të transportit konsiderohet kontrolli i hapësirave të hapura dhe të mbyllura të 

mjetit të transportit dhe objekteve të cilat transportohen. 

Kontrolli mund të kryhet me përdorimin e mjeteve teknike për këtë qëllim. 

Nëpunësi i sigurimit e fton personin që të tregojë vetë përmbajtjen e veshjes, objekteve ose automjetit. 

Nëse personi refuzon dhe ekziston dyshimi i faktuar se personi ka me vete, në automjet ose në 

bagazhin e tij objekte të cilat mund të shërbejnë si prova në procedurën administrative ose penale, 

nëpunësi i sigurimit do të procedojë sipas nenit 50 të këtij ligji. 

3. Komunikimi i paralajmërimeve dhe dhënia e urdhrave 

Neni 49 

Paralajmërimet dhe urdhrat jepen me zë, me lëvizje të duarve ose të trupit, me sinjale zanore dhe 

ndriçues, me shenja dhe paralajmërime dhe kufizime me shkrim. 

Paralajmërimet duhet të jepen në një mënyrë të qartë dhe të jo të dykuptimtë. 

4. Ndalimi i përkohshëm i personave 

Neni 50 

Nëpunësi i sigurimit do të ndalojë përkohësisht personin e kapur në flagrancë për kryerjen e veprës 

penale e cila procedohet ex officio në objektin ose hapësirën e cila mbrohet. 

Personi i ndaluar duhet t’i dorëzohet menjëherë policisë, dhe nëse kjo nuk mund të kryhet menjëherë, 

nëpunësi i sigurimit do të njoftojë menjëherë policinë mbi ndalimin e përkohshëm. 

Për ndalimin e përkohshëm të personit përpilohet një raport me shkrim i cili do t’i dorëzohet policisë 

brenda 24 orëve. 

5. Përdorimi i mjeteve prangosëse 

Neni 51 



Mjetet për prangosjen mund të përdoren ndaj personit i cili ndalohet përkohësisht sipas dispozitave të 

këtij ligji me qëllim: 

1) parandalimin e rezistencës së personave ose prapësimin e sulmit; 

2) parandalimin e arratisjes së personit të ndaluar; 

3) pamundësimin e vetëdëmtimit ose të dëmtimit të një personi tjetër. 

Me përdorimin e mjeteve për prangosje konsiderohet prangosja, si rregull, e duarve nga përpara ose 

pas shpine, me pranga të zakonshme, shtrënguese plastike ose mjete të tjera cilat shërbejnë për këtë 

qëllim. 

6. Përdorimi i forcës fizike 

Neni 52 

Me përdorimin e forcës fizike nënkuptohet përdorimi i aftësive vetëmbrojtëse për prapësimin e sulmit 

dhe thyerjen e rezistencës së personit i cili sulmon fizikisht nëpunësin e sigurimit, personin e cili 

mbrohet ose pronën e cila sigurohet. 

Nëpunësi i sigurimit mund të përdorë forcën fizike në kryerjen e aktiviteteve të sigurimit vetëm nëse 

nuk mund të prapësohet ndryshe: 

1) sulmi i menjëhershëm, i paprovokuar dhe i paligjshëm me të cilin rrezikohet jeta e tij/saj ose jetët e 

personave të cilët sigurohen; 

2) sulmi i menjëhershëm, i paprovokuar dhe i paligjshëm që ka për synim shkatërrimin, dëmtimin dhe 

përvetësimin e pronës e cila sigurohet. 

Neni 53 

Përpara përdorimit të forcës fizike, nëpunësi i sigurimit duhet të paralajmërojë personin se ndaj tij do 

të përdorë forcën fizike, përveç se kur me këtë ai do të vinte në rrezik veten dhe të tjerët. 

Përdorimi i forcës fizike duhet të jetë në proporcion me sulmin që po prapësohet dhe duhet të 

ndërpritet pas ndalimit të sulmit. 

7. Përdorimi i qenve të trajnuar specifikisht 

Neni 54 

Nëpunësit e sigurimit mund të përdorin qenë të trajnuar specifikisht për kryerjen e sigurimit të 

objekteve, parandalimin e rezistencës dhe prapësimin e sulmit ndaj nëpunësit të sigurimit, personave 

të tjerë brenda objektit dhe hapësirës së mbrojtur, në rastin kur me këtë ligj është i lejuar përdorimi i 

armëve të zjarrit. 

Qentë e shërbimit mund të përdoren vetëm nëse janë të trajnuar për kryerjen e veprimeve specifike 

dhe kur ata drejtohen nga nëpunës të trajnuar të sigurimit - personi shoqërues i qenit, në përputhje me 

dispozitat ekzistuese të kinologjisë. 

Gjatë përdorimit të qenve të trajnuar specifikisht, nëpunësi i sigurimit është i detyruar të kujdeset që 

qeni të mos dëmtojë personin kundër të cilit përdoret, pa qenë e nevojshme. 

Nëpunësi i sigurimit nuk mund të përdorë qenë të trajnuar specifikisht në mënyrë të tillë që të 

shqetësojë qytetarët. 



8. Përdorimi i armëve të zjarrit 

Neni 55 

Gjatë kryerjes së aktiviteteve së mbrojtjes fizike me armë, nëpunësit të sigurimit i lejohet të përdorë 

armët e zjarrit vetëm në rastin e mbrojtjes së përligjur ose nevojës ekstreme. 

Përpara përdorimit të armëve të zjarrit nëpunësi i sigurimit duhet të identifikohet dhe të lëshojë një 

paralajmërim të qartë se ka ndër mend të përdorë armën e zjarrit me fjalët ("ndal, sigurimi, do të 

qëlloj"), përveç se në rastet kur me një veprim të tillë do të rrezikonte jetën e vet dhe të personit të 

cilin e mbron. 

9. Detyrimet pas përdorimit të mjeteve të forcës 

Neni 56 

Personit i cili është dëmtuar nga përdorimi i mjeteve të forcës, nëpunësi i sigurimit është i detyruar t’i 

japë ndihmën e parë dhe të informojë menjëherë shërbimin mjekësor. 

Për përdorimin e mjeteve të forcës, nëpunësi i sigurimit informon menjëherë administratën 

kompetente policore. 

Raportin mbi përdorimin e mjeteve të forcës nga paragrafi 2 i këtij neni nëpunësi i sigurimit e dorëzon 

te personi përgjegjës i subjektit juridik ose te sipërmarrësi për sigurimin privat brenda 12 orëve. 

Personi përgjegjës i subjektit juridik dhe i sipërmarrësit për sigurimin privat e dorëzon raportin bashkë 

me mendimin tek administrata policore brenda 48 orëve. 

Neni 57 

Mënyrën më të detajuar të përdorimit të mjeteve të forcës të parashikuara me këtë ligj e përcakton 

ministri. 

VII SHENJAT DHE PARAQITJA 

1. Uniforma dhe shenjat e nëpunësit të sigurimit 

Neni 58 

Ngjyrën dhe pjesët përbërëse të uniformës të cilën e mbajnë nëpunësit e sigurimit e përcakton 

ministri. 

Pamja e uniformës përcaktohet në përputhje me kushtet dhe aktivitetet të cilat kryhen. 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat bazuar në dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, 

me akt, përcaktojnë më në detaje paraqitjen e uniformës të cilën mbajnë nëpunësit e sigurimit. 

Neni 59 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi janë të detyruar të përcaktojnë paraqitjen dhe përmbajtjen e 

simboleve (logot) që do të përdorin si simbole vetjake mbi uniformë, në automjetet dhe objektet e 

tyre. 

Neni 60 



Nëpunësit e sigurimit të cilët i kryejnë aktivitetet e sigurimit privat në mënyrë direkte janë të detyruar 

të mbajnë uniformë. 

Uniforma duhet të mbahet vetëm gjatë kohës së kryerjes së detyrës. 

Në kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të personave nëpunësi i sigurimit mund të mbajë veshje civile 

në bazë të urdhrit me shkrim të subjektit juridik dhe sipërmarrësit për sigurimin privat. 

Neni 61 

Uniforma dhe shenjat (logot) e sigurimit privat duhet të jenë të ndryshme në paraqitje dhe ngjyrë nga 

uniforma dhe shenjat në automjetet e nëpunësve të policisë, ushtrisë, doganave dhe nga uniforma dhe 

shenjat e çdo organi tjetër shtetëror. 

2. Dokumenti i identifikimit 

Neni 62 

Dokumentin e identifikimit të nëpunësit të sigurimit privat e lëshon ministria. 

Neni 63 

Nëpunësi i sigurimit privat në rastin e kryerjes së aktiviteteve të sigurimit duhet të ketë me vete 

dokumentin e identifikimit dhe ta paraqesë te nëpunësi i policisë i autorizuar me kërkesë të tij. 

Dokumenti i identifikimit përmban të dhënat personale, fotografinë, shënimin e autorizimit të 

nëpunësit të sigurimit privat të cilit i është lëshuar. 

Shënimi i përkatësisë ndaj subjektit juridik dhe sipërmarrësit për sigurimin privat, shenja (logoja) dhe 

mbishkrimi "Sigurimi", ose "Security" duhet të jenë të dukshme në uniformën e nëpunësit të 

sigurimit. 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi për sigurimin privat, për nëpunësin e sigurimit të cilit i ndërpriten 

marrëdhëniet e punës, që dërgohet në një vend tjetër pune pa ushtrimin e kompetencave, ose që 

çregjistrohet si sipërmarrës nga regjistri i subjekteve tregtare, është i detyruar që brenda shtatë ditëve 

të kthejë dokumentin e identifikimit në ministri. 

Neni 64 

Detajet lidhur me përmbajtjen, formën dhe mënyrën e përdorimit të dokumentit të identifikimit të 

nëpunësit të sigurimit privat i përcakton ministri. 

3. Shenjat dhe pajisjet në automjete 

Neni 65. 

Automjetet e sigurimit privat nuk mund të pajisen me sinjalizim akustik ose ndriçues special. 

Në raste të veçanta, automjetet e sigurimit privat mund të kenë dhe të përdorin dritë të bardhë 

rrotulluese ose sirena, në përputhje me dispozitat me të cilat rregullohet siguria e transportit në rrugë. 

VIII REGJISTRAT 

Neni 66 



Ministria do të mbajë regjistrat e mëposhtëm: 

1) regjistrin për licencat e lëshuara për subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët kryejnë aktivitete të 

sigurimit privat, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin e subjektit juridik - sipërmarrësit, 

(3) adresën e selisë dhe numrin unik të identifikimit, 

(4) numrin e serisë së licencës së dhënë, 

(5) datën e lëshimit dhe afatin e vlefshmërisë të licencës, 

(6) të dhënat për mbikëqyrjen e kryer, 

(7) shënimet zyrtare; 

2) regjistrin për licencat e lëshuara për personat fizikë të cilët kryejnë aktivitete të sigurimit privat, i 

cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin dhe mbiemrin e personit fizik, 

(3) adresën e vendbanimit të përhershëm dhe numrin personal të identifikimit të shtetasit, 

(4) numrin e serisë së licencës së dhënë, 

(5) shënimet zyrtare; 

3) regjistrin për licencat e lëshuara për nëpunësit e sigurimit privat, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin e subjektit juridik - sipërmarrësit të cilët depozitojnë kërkesën për lëshimin e 

dokumentit të identifikimit, 

(3) adresën e selisë dhe numrin unik të identifikimit, 

(4) listën e emrave dhe mbiemrave të nëpunësve të sigurimit, adresën e përhershme/ të 

përkohshme të banimit, llojet dhe numrat e licencave, 

(5) numrin e licencës së lëshuar, 

(6) datën e lëshimit dhe afatin e vlefshmërisë, 

(7) datën e kthimit të dokumentit të identifikimit, 

(8) të dhënat për mbikëqyrjen e kryer, 

(9) të dhënat mbi të masat e ndërmarra, 

(10) shënimet zyrtare. 



Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni mbahen në një formë regjistri, si bazë elektronike të dhënash 

dhe ruhen në mënyrë të përhershme. 

Neni 67 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit për sigurimin privat mbajnë regjistrat e mëposhtëm: 

1) regjistrin e angazhimit të përkohshëm dhe periodik të nëpunësve të sigurimit i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin dhe mbiemrin e nëpunësit të sigurimit, 

(3) numrin e dokumentit të identifikimit të nëpunësit të sigurimit, 

(4) datën dhe kohën e angazhimit te punëdhënësi, 

(5) llojin e aktiviteteve të cilat kryen në shërbimin e ruajtjes së rendit, 

(6) vendin e punës dhe orarin e punës (emrin, selinë e përdoruesit të shërbimeve, datën e 

fillimit dhe mbarimit të punës te përdoruesi i shërbimeve), 

(7) shënimet (ngjarjet, gjetjet etj., gjatë realizimit të kontratës); 

2) regjistrin e kontratave të lidhura me përdoruesit e shërbimeve i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) numrin dhe datën e lidhjes së kontratës/shkëputjes së kontratës për sigurimin, 

(3) emrin dhe mbiemrin, emrin e selisë së përdoruesit të shërbimeve, 

(4) objektin e kontratës për sigurimin (lloji i shërbimeve të kontraktuara), 

(5) emrin dhe mbiemrin e supervizorit të sigurimit për zbatimin e kontratës, 

(6) numrin e nëpunësve të sigurimit të angazhuar për zbatimin e kontratës, 

(7) numrin e armëve të përdorura për zbatimin e kontratës, 

(8) numrin e automjeteve të përdorura për zbatimin e kontratës, 

(9) shënimet (ngjarjet, gjetjet etj., gjatë realizimit të kontratës); 

3) regjistrin e të dhënave për subjektet juridike dhe personat fizikë të cilët sigurohen, i cili përmban: 

(1) llojin e të dhënave dhe emrin e regjistrit të të dhënave, 

(2) llojin e përpunimit të të dhënave (sisteme të mbrojtjes teknike, mbrojtje fizike etj.), 

(3) emrin, selinë dhe adresën e subjektit juridik për sigurimin privat, 

(4) datën e fillimit të përpunimit ose ndërtimit të regjistrit të të dhënave, 

(5) qëllimin e përpunimit (mbrojtje parandaluese etj.), 



(6) bazën ligjore për përpunimin ose ndërtimin e regjistrit të të dhënave (kontratë etj.), 

(7) kategorinë (subjekt juridik dhe/ose person fizik) e personit me të cilin lidhen të dhënat, 

(8) llojin dhe shkallën e konfindecialitetit të të dhënave, 

(9) mënyrën e grumbullimit dhe ruajtjes së të dhënave (sistemet e mbrojtjes teknike, raportet e 

nëpunësve të sigurimit që ofrojnë mbrojtje fizike ndaj personave etj.), 

(10) afatin e ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave, 

(11) emrin, mbiemrin, selinë dhe adresën e përdoruesit të të dhënave, 

(12) emrin, mbiemrin, vendin dhe adresën e vendbanimit të personave të cilët sigurohen, 

(13) kodin e importit ose eksportit të të dhënave nga Republika e Serbisë me emrin e shtetit, 

përkatësisht të organizatës ndërkombëtare dhe përdoruesit të huaj, bazën ligjore dhe qëllimin 

e importit ose eksportit të të dhënave, 

(14) masat e ndërmarra për ruajtjen e të dhënave, 

(15) kërkesat e klientëve gjatë përpunimit të të dhënave; 

4) regjistrin e objekteve dhe hapësirave të mbrojtura, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin e përdoruesit të shërbimit, vendin dhe adresën e objektit dhe hapësirës e cila 

sigurohet, 

(3) numrin e nëpunësve të sigurimit të angazhuar, 

(4) datën e fillimit/ mbarimit të sigurimit, 

(5) madhësinë e objektit, 

(6) shënimet (specifikat e objektit të rëndësishme për sigurimin); 

5) regjistrin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe mjeteve për punë i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin e subjektit juridik nga i cili janë prokuruar/marrë armët dhe municioni, 

(3) datën e marrjes së armëve dhe municioneve, 

(4) emërtimin dhe numrin e dokumentit në bazë të së cilit janë prokuruar/marrë armët dhe 

municioni, 

(5) të dhënat mbi armët (lloji, marka, kalibri, numri i fabrikimit, sasia), 

(6) të dhënat mbi municionet (lloji, kalibri, sasia), 

(7) shënimet (të dhënat mbi armët dhe municionet e konfiskuara, depozituara në MPB, të 

shitura, të humbura, të dëmtuara etj.); 



6) regjistrin e urdhrave të dhënë për mbajtjen e armëve dhe veshjeve civile, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) datën dhe kohën e lëshimit/kthimit të urdhrit, 

(3) emrin dhe mbiemrin e nëpunësve të sigurimit të cilëve u janë lëshuar armët dhe sasia e 

municionit, 

(4) emrin dhe mbiemrin, vendin dhe adresën e banimit të personave të cilët mbrohen me 

armë, 

(5) emrin e përdoruesit të shërbimit, vendin dhe adresën e objekteve dhe hapësirave të cilat 

sigurohen me armë, 

(6) numrin e nëpunësve të sigurimit të angazhuar, 

(7) datën e fillimit/mbarimit të sigurimit, 

(8) të dhënat mbi funksionalitetin e armëve dhe municioneve,  

(9) shënimet (të dhënat për përdorimin e armëve dhe municioneve në kohën e vlefshmërisë së 

urdhrit) 

7) regjistrin e qitjeve stërvitore të mbajtura me armë zjarri, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) emrin e poligonit të autorizuar të qitjes, 

(3) emrin dhe mbiemrin e nëpunësit të sigurimit, 

(4) datën dhe kohën e qitjeve stërvitore, 

(5) llojin, markën dhe numrin e serisë së armëve me të cilat kryhet qitja stërvitore, 

(6) llojin e qitjes, kalibrin dhe sasinë e municionit të përdorur, 

(7) rezultatin e qitjes stërvitore, 

(8) emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës për realizimin e qitjes stërvitore, 

(9) shënimet (vërejtjet nga qitja stërvitore e realizuar); 

8) regjistrin mbi përdorimin e mjeteve të forcës: 

(1) të dhënat identifikuese të nëpunësit të sigurimit i cili depoziton raportin, 

(2) datën, kohën dhe vendin e ngjarjes, 

(3) emrin dhe mbiemrin, adresën dhe të dhëna të tjera personale të personit ndaj të cilit është 

përdorur mjeti i forcës, 

(4) llojin e mjetit të forcës, 



(5) llojin dhe shkallën e çdo dëmtimi të shkaktuar ndaj çdo personi (qytetarit ose nëpunësit të 

sigurimit) i cila është rezultat i përdorimit të forcës, 

(6) datën, kohën dhe vendin e ofrimit të trajtimit mjekësor ndaj të dëmtuarve, 

(7) emrin dhe mbiemrin si dhe numrat e kartave të identitetit të dëshmitarëve të ngjarjes, 

(8) datën dhe kohën e raportit tek administrata kompetente policore vendore; 

9) regjistrin e raporteve rreth veprave penale të cilat procedohen ex officio dhe kundërvajtjeve me 

elementet e dhunës, të depozituar tek administrata kompetente policore, i cili përmban: 

(1) numri rendor, 

(2) llojin e veprës penale/ kundërvajtjes (kualifikimi), 

(3) të dhënat mbi burimin e informacionit lidhur me raportin (sistemi i alarmit, personi fizik, 

nëpunësi i sigurimit dhe burime të tjera), 

(4) emërtimin e administratës policore (AP) të cilës i është dorëzuar raporti, 

(5) datën, kohën dhe mënyrën e depozitimit në AP të raportit (me telefon, me shkrim, 

personalisht), 

(6) emrin, mbiemrin dhe titullin e nëpunësit të sigurimit i cili ka depozituar raportin, 

(7) të dhënat mbi masat e ndërmarra nga ana e nëpunësit të sigurimit pas depozitimit të 

raportit, 

(8) të dhënat mbi masat e ndërmarra nga AP pas marrjes së raportit, 

(9) shënimet (statusi i raportit: aktiv/pasiv); 

10) regjistrin për trajnimin dhe provimin profesional të kryer nga nëpunësit e sigurimit, i cili përmban: 

(1) numrin rendor, 

(2) llojin e trajnimit dhe provimit profesional të kryer, 

(3) datën dhe numrin e certifikatave të lëshuara mbi aftësimin dhe provimin profesional të 

dhënë, 

(4) emrin e qendrës për trajnimin e cila ka lëshuar dëshminë e aftësimit dhe organit i cili ka 

lëshuar certifikatën për provimin profesional të marrë, 

(5) datën dhe vendin e mbajtjes së trajnimit praktik sipas llojit (qitjet në praktikë, artet 

marciale, rastet studimore) me numrin e nëpunësve të sigurimit të pranishëm në trajnim dhe të 

dhënat e trajnuesve, 

(6) shënimet. 

Regjistrat nga paragrafi 1 pika 2 e këtij neni, mbahen nga subjektet juridike dhe sipërmarrësit sipas 

nenit 45 të këtij ligji (vetëmbrojtja) për kontratat të cilat i lidhin me subjektet juridike në fushën e 

sigurimit privat. 



Regjistrat nga paragrafi 1 pika 5, 6 dhe 7 e këtij neni, mbahen nga subjektet juridike dhe sipërmarrësit 

të cilët aktivitetet e sigurimit privat nuk i kryejnë me armë. 

Regjistrat nga paragrafi 1 i këtij neni mbahen manualisht ose elektronikisht në përputhje me dispozitat 

me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave personale dhe ruhen në mënyrë të përhershme. 

IX MBROJTJA E TË DHËNAVE 

Neni 68 

Të dhënat e grumbulluara gjatë kryerjes së aktiviteteve të sigurimit privat mund të përdoren vetëm për 

qëllimin për të cilin janë grumbulluar dhe nuk mund t’u jepen personave të tretë ose të publikohen, 

përveç se në rastet kur është parashikuar ose rënë dakord ndryshe. 

Personi me të cilin lidhen të dhënat ka të drejtë të kërkojë që të dhënat e grumbulluara t’i vihen në 

dispozicion për t’u njohur me to, duke përfshirë të drejtën për verifikimin, leximin dhe dëgjimin e të 

dhënave si dhe marrjen e shënimeve, kopjeve me shpenzimet e veta (fotokopje, kopje audio, kopje 

video, kopje dixhitale etj.) në formën në të cilën ndodhet informacioni, si dhe të kërkojë, në përputhje 

me ligjin në fuqi, ndryshimin ose fshirjen e të dhënave. 

Nëse mbledhja e të dhënave është e përcaktuar në kontratë ose bazuar në miratimin me shkrim, në 

rastin e prishjes ose ndërprerjes së kontratës, ose të tërheqjes së miratimit me shkrim, subjekti juridik 

dhe sipërmarrësi për sigurimin privat janë të detyruar që të dhënat t’ia dorëzojnë përdoruesit të 

shërbimit ose t’i fshijnë brenda 15 ditëve nga dita e ndërprerjes së kontratës ose tërheqjes së miratimit, 

ndërsa të dhënat e tjera të cilat nuk janë të rëndësishme ose që përdoruesi refuzon t’i marrë, do të 

fshihen brenda tetë ditëve. 

Neni 69 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët kryejnë aktivitete të sigurimit privat si dhe nëpunësit e 

sigurimit janë të detyruar të ruajnë si sekret, në përputhje me ligjin dhe dispozitat e tjera me të cilat 

rregullohet fshehtësia e të dhënave, të gjitha të dhënat për të cilat marrin dijeni gjatë kryerjes së 

aktiviteteve, me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe me ligj. 

Detyrimi nga paragrafi 1 i këtij neni zgjat edhe pas mbarimit të kryerjes së veprimtarisë së subjekteve 

juridike dhe sipërmarrësve të cilët kryejnë aktivitete të sigurimit privat, si dhe pas përfundimit të 

marrëdhënies së punës së nëpunësit të sigurimit deri në përfundimin e afatit të parashikuar me ligj. 

X MBIKËQYRJA 

Neni 70 

Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji kryhet nga ministria. 

Neni 71 

Nëpunësit policorë të autorizuar të ministrisë, gjatë punës për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, 

krahas autorizimit për marrjen e veprimeve të përcaktuara në ligjin me të cilin rregullohet inspektimi, 

kanë të drejtën dhe detyrimin të verifikojnë mënyrën e ruajtjes dhe mbajtjes së armëve të zjarrit, 

aftësitë psikologjike dhe fizike dhe aftësimin e nëpunësve të sigurimit për përdorimin e armëve, dhe 

sipas nevojës, të ndërmarrin veprime të tjera me të cilat realizohet inspektimi direkt dhe i 

paparalajmëruar në kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat. 

Neni 72 



Nëpunësit policorë të autorizuar të ministrisë, krahas kompetencës për dhënien e masave të 

përcaktuara me ligj me të cilin rregullohet inspektimi, kanë të drejtën dhe detyrimin që subjektit 

juridik dhe sipërmarrësit të cilët kanë licencë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, t’u 

ndalojnë përkohësisht kryerjen e veprimtarisë, ndërsa nëpunësit të sigurimit t’i japin masën e ndalimit 

të përkohshëm të aktiviteteve të sigurimit privat nëse veprimtarinë ose aktivitetet i kanë kryer: 

1) pa licencë ose pa autorizim; 

2) pa kontratë të nënshkruar; 

3) pa përmbushur kushtet e nevojshme të personelit dhe ato teknike; 

4) në një mënyrë joprofesionale që mund të shkaktojë dëm ose rrezik për përdoruesin e shërbimit, 

nëpunësin e sigurimit ose për personat e tretë; 

5) në kundërshti me urdhrin për kryerjen e veprimtarisë, pra kryerjen e aktiviteteve në përputhje me 

këtë ligj. 

Vendosja e masave, me të cilat sigurohet që subjekti juridik dhe sipërmarrësi të cilët kanë licencë për 

kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat ose nëpunësi i sigurimit të ndreqin parregullsitë në kryerjen 

e veprimtarisë ose të aktiviteteve të sigurimit privat dhe t’i kryejnë ato në përputhje me këtë ligj, bëhet 

nga nëpunësit policorë të autorizuar të ministrisë në formën e një urdhri, dhe afati për zbatimin e 

masës për ndreqjen e parregullsive nuk mund të jetë më i gjatë se 60 ditë. 

Neni 73 

Nëpunësit policorë të autorizuar të ministrisë mund ta adresojnë personin i cili posedon licencën e cila 

i jepet personit fizik për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat, për kontroll mjekësor nëse ka 

dyshime të bazuara se nuk përmbush kushtet psikologjike dhe fizike për kryerjen e aktiviteteve. 

Neni 74 

Vendimet nga nenet 72 dhe 73 të këtij ligji mund të ankimohen te ministri. 

Neni 75 

Ministri, bazuar në dispozitat me të cilat rregullohet administrata shtetërore dhe me qëllim realizimin 

e bashkëpunimit me shoqatat e subjekteve juridike dhe sipërmarrësit të cilët kryejnë aktivitete të 

sigurimit privat dhe nëpunësve të sigurimit, si dhe me qëllim monitorimin e fushës së sigurimit privat 

dhe dhënies së iniciativave për përmirësimin e kryerjes së aktiviteteve në këtë fushë në përputhje me 

standardet e reja, themelon me anë të një vendimi një grup pune të veçantë - Këshillin e ekspertëve 

për përmirësimin e sigurimit privat dhe partneritetit publik-privat në sektorin e sigurisë. 

Shoqatat e regjistruara të subjekteve juridike dhe sipërmarrësve për aktivitetet e sigurimit privat dhe 

nëpunësit e sigurimit i propozojnë ministrit një kandidat nga radhët e tyre për anëtar të Këshillit të 

ekspertëve për përmirësimin e sigurimit privat. 

XI DISPOZITAT SANKSIONUESE 

Neni 76 

Me gjobë nga 100 000 deri në 1 000 000 dinarë do të dënohet për shkelje subjekti juridik për 

sigurimin privat: 



1) nëse kryen aktivitete policore ose aktivitete të tjera të sigurimit të cilat i kryejnë organet e 

administratës shtetërore, pra nëse kryen aktivitete të cilat janë nën kompetencën ekskluzive të 

organeve shtetërore, dhe nëse aplikon metoda dhe mjete operativo-teknike të cilat aplikohen nga 

organet kompetente në bazë të dispozitave të veçanta (neni 2 paragrafët 2 dhe 3); 

2) nëse kryen aktivitete të ndërmjetësimit për mbledhjen e borxheve të prapambetura (neni 7); 

3) nëse realizon trajnimin e personave fizikë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat ndërkohë 

që nuk plotëson ose resht së plotësuari kushtet materiale, teknike, profesionale dhe ato të personelit 

për kryerjen e aktiviteteve të trajnimit, si dhe nëse trajnimin e realizon pa marrë autorizimin e 

ministrisë (neni 13, paragrafi 1); 

4) nëse kryen aktivitetet e sigurimit privat të personave, pronës dhe biznesit në mënyrë të atillë që 

pengon punën e organeve shtetërore dhe prish qetësinë e qytetarëve (neni 19); 

5) nëse kryen aktivitetet e sigurimit privat ndërkohë që nuk posedon kontratë me shkrim me subjektin 

juridik ose personin fizik të cilit i ofron shërbimet (neni 20, paragrafi 1); 

6) nëse brenda tetë ditëve nga dita e lindjes së ndryshimit nuk dorëzon njoftimin rreth kontratës së 

lidhur, rreth aneksit të kontratës ose prishjes së kontratës (neni 20, paragrafi 4); 

7) nëse aktivitetet e mbrojtjes fizike i kryen jashtë objektit të mbrojtur ose jashtë kufirit të hapësirës së 

mbrojtur (neni 21 paragrafi 2); 

8) nëse kryen aktivitetet e mbrojtjes fizike të personave (sigurimi personal) në ambiente publike pa 

miratimin e ministrisë (neni 22, paragrafi 1); 

9) nëse posedon armë zjarri të cilat sipas llojit dhe numrit nuk përputhen me numrat dhe llojet e 

lejuara, ose nëse armët dhe municionet janë prokuruar pa miratimin e ministrisë (neni 24); 

10) nëse kryen aktivitetet e sigurimit privat me armë, dhe të paktën një herë në vit nuk kryen qitje 

stërvitore për nëpunësit e sigurimit të cilët punojnë në aktivitetet e sigurimit me armë (neni 28); 

11) nëse gjatë kryerjes së aktiviteteve të mbrojtjes së objekteve dhe hapësirave të cilat përdoren për 

qëllime publike, përdor aparatura për regjistrim pa vendosur në një vend të dukshëm njoftimin se 

objekti ose hapësira është e vëzhguar me video, ose kur nuk arkivon regjistrimet, ose kur regjistrimet 

e arkivuara nuk ia dorëzon nëpunësit policor të autorizuar me kërkesë të këtij të fundit (neni 32 

paragrafi 1); 

12) nëse, në kundërshtim me dispozitat ose me kushtet e kontraktuara në përputhje me ligjin, të 

dhënat nga regjistrimet e arkivuara nuk i përdor sipas qëllimit për të cilin ato janë grumbulluar, ose 

nëse ia dorëzon një personi të tretë apo nëse i publikon (neni 32 paragrafët 2 dhe 3); 

13) nëse kryen aktivitetet e shoqërimit dhe të sigurimit të transportit të parave, dërgesave me vlerë dhe 

dërgesave të tjera, ndërkohë që nuk posedon të paktën një automjet të specializuar për transport (neni 

36); 

14) nëse gjatë shoqërimit dhe sigurimit të transportit dhe transferimit të parave, dërgesave me vlerë 

dhe dërgesave të tjera, nuk i pajis anëtarët e grupit të automjetit special të transportit dhe shoqëruesit e 

tjerë me llojet e parashikuara të armëve të zjarrit dhe pajisje të tjera në përputhje me rregulloret për 

sigurinë dhe shëndetin në punë (neni 37 paragrafi 3); 

15) nëse kryen aktivitetet e sigurimit të transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë në këmbë, dhe 

nuk përdorin sistemet për mbrojtjen elektrokimike të vlerave, ose nëse kryen aktivitetet e sigurimit të 



transportit të parave dhe dërgesave me vlerë pa mjet të blinduar ose special me të paktën dy nëpunës 

të armatosur të sigurimit (neni 38 paragrafët 1 dhe 2); 

16) nëse organizon aktivitete të ruajtjes së rendit ose shërbimin e rendit me mbajtje të armëve (neni 

40, paragrafi 2); 

17) nëse ka licencë për kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes fiziko-teknike të personave dhe pronës, dhe 

për ruajtjen e rendit në aktivitetet sportive, tubimet publike dhe vendet e tjera të grumbullimit të 

qytetarëve, ose licencën për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të transportit të parave dhe dërgesave 

me vlerë, dhe nuk ka qendër kontrolli me shërbim 24 orë në 24 dhe nëse nuk ka ekip për ndërhyrje pas 

marrjes së sinjalit prej të paktën dy nëpunësish të sigurisë (neni 44, paragrafët 1, 4 dhe 5); 

18) nëse përcakton uniformën dhe shenjat (logon) e sigurisë private e cila nuk ndryshon qartësisht, për 

sa i përket ngjyrës dhe pamjes, me uniformat dhe shenjat në automjetet e policisë, ushtrisë, doganës 

ose uniformat dhe shenjat e çdo organi tjetër shtetëror (neni 61); 

19) nëse përdor automjete të cilat janë të pajisura me sinjalizim special akustik dhe ndriçues (neni 65 

paragrafi 1); 

20) nëse të dhënat të cilat janë mbledhur gjatë kryerjes së aktiviteteve të sigurimit privat i përdor 

jashtë qëllimit për të cilin janë grumbulluar ose ia dorëzon një personi të tretë, ose i publikon (neni 68 

paragrafi 1); 

21) nëse, personit me të cilin lidhen të dhënat dhe i cili kërkon që të dhënat t’i vihen në dispozicion 

për t’u njohur me to, nuk ia vë në dispozicion, ose nëse nuk kryen ndryshimin apo fshirjen e të 

dhënave (neni 68 paragrafi 2); 

22) nëse të dhënat nga regjistri i të dhënave, i ngritur bazuar në kontratë ose bazuar në miratimin me 

shkrim, në rastin e përmbushjes ose ndërprerjes së kontratës ose të tërheqjes së miratimit me shkrim, 

nuk ia dorëzon përdoruesit të shërbimit apo nuk i fshin brenda 15 ditëve nga dita e ndërprerjes së 

kontratës dhe nga dita e tërheqjes së miratimit, ose nëse nuk shkatërron brenda tetë ditëve të dhënat e 

tjera të cilat nuk janë të rëndësishme apo ato të dhëna të cilat përdoruesi refuzon t’i marrë (neni 68 

paragrafi 3); 

23) nëse nuk ruan si sekret të gjitha të dhënat për të cilat merr dijeni gjatë kryerjes së punës, në 

përputhje me ligjin dhe dispozitat për fshehtësinë e të dhënave. (neni 69 paragrafi 1); 

24) nëse brenda 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji nuk depoziton tepricat e armëve dhe 

municionin përkatës në ministri (neni 89 paragrafi 1). 

Për veprimet nga paragrafi 1 pikat 1-4, pika 9 dhe 16 e këtij ligji, krahas gjobës subjektit juridik për 

sigurimin privat mund t’i caktohet dhe masa e ndalimit të kryerjes së veprimtarisë nga gjashtë muaj 

deri në tre vjet. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe nëse në afatin kohor prej tetë ditësh nga dita e 

përfundimit të punës dhe mbylljes së subjektit juridik nuk njofton administratën policore kompetente 

(neni 18) dhe nëse brenda 48 orëve nga përdorimi i mjeteve të forcës nuk dorëzon raportin me 

mendimin tek administrata policore kompetente rreth përdorimit të këtyre mjeteve (neni 56, paragrafi 

4), personi përgjegjës i subjektit juridik për sigurimin privat do të dënohet për kundërvajtje me gjobë 

nga 5000 deri në 50 000 dinarë dhe/ose me dhënien e masës së ndalimit të kryerjes së aktiviteteve ose 

ushtrimit të veprimtarisë nga tre muaj deri në një vit për kundërvajtjet nga paragrafi 1 pikat 1-4 dhe 16 

të këtij neni. 

Neni 77 



Me gjobë nga 100 000 deri në 500 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje subjekti juridik për 

sigurimin privat: 

1) nëse nuk dorëzon vërtetimin mjekësor mbi verifikimin e aftësive psikologjike dhe fizike për çdo 

person fizik të cilit i është lëshuar licenca (neni 12, paragrafi 4); 

2) nëse realizon trajnimin e personave për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat të cilët nuk 

plotësojnë kushtet nga neni 12 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3 dhe 5 të këtij ligji (neni 12 paragrafi 6); 

3) nëse mjetet teknike të cilat përdoren në kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat i përdor në 

mënyrë të tillë që shkel privatësinë e të tjerëve (neni 31 paragrafi 2); 

4) nëse përdor mjetet teknike të cilat në aspektin e cilësisë, sigurisë dhe garancive nuk përmbushin 

normat ligjore dhe standardet teknike të cilat janë në fuqi në Republikën e Serbisë ose nëse nuk i 

mirëmban në gjendje pune dhe funksionale (neni 35); 

5) nëse nuk harton planin e sigurimit për kryerjen e aktiviteteve të ruajtjes së rendit, pra të shërbimit të 

ruajtjes së rendit në një tubim publik (neni 41 paragrafi 1); 

6) nëse organizon kryerjen e aktiviteteve të shërbimit të ruajtjes së rendit gjatë të cilit rojet nuk janë të 

pajisur me uniformë dhe të pajisur me xhaketa me jelekë me shirita fosforeshentë me mbishkrime të 

përcaktuara (neni 42 paragrafi 1); 

7) nëse nuk përcakton pamjen e uniformës të cilën mbajnë nëpunësit e sigurimit (neni 58 paragrafi 3); 

8) nëse nuk përcakton pamjen dhe përmbajtjen e shenjës (logos) që do të përdorë si simbol të 

individualizuar në uniformë, tek automjetet dhe objektet (neni 59); 

9) nëse nëpunësit të sigurimit i jep në përdorim uniformën në të cilën nuk janë të shfaqura dukshëm 

shenjat e përkatësisë (neni 63 paragrafi 3); 

10) nëse nuk i mban dhe nuk i ruan regjistrat e përcaktuar në mënyrën e parashikuar (neni 67). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të gjobitet për kundërvajtje dhe personi përgjegjës në 

subjektin juridik për sigurimin privat me shumën nga 5000 deri në 50 000 dinarë. 

Neni 78 

Për veprimet nga neni 76 paragrafi 1 i këtij ligji, do të gjobitet për kundërvajtje dhe sipërmarrësi për 

sigurimin privat me shumën nga 50 000 deri në 500 000 dinarë. 

Për veprimet nga neni 76 paragrafi 1 pikat 1-4, pika 9 dhe 16 e këtij ligji, krahas gjobës, sipërmarrësit 

për sigurimin privat mund t’i caktohet dhe masa e ndalimit të kryerjes së veprimtarisë nga gjashtë 

muaj deri në tre vjet. 

Për veprimet nga neni 77 paragrafi 1 i këtij ligji, do të gjobitet për kundërvajtje edhe sipërmarrësi për 

sigurimin privat me shumën nga 50 000 deri në 250 000 dinarë. 

Neni 79 

Me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë ose me dënim me burg deri në 30 ditë do të dënohet për 

kundërvajtje nëpunësi i sigurimit: 

1) nëse në kryerjen e aktiviteteve të mbrojtjes së personave, pronës dhe biznesit, përveç rasteve nga 

neni 25 paragrafi 2 i këtij ligji, armët dhe municionet i mban jashtë objektit ose hapësirës së mbrojtur 

pa miratimin e ministrisë (neni 25 paragrafi 1); 



2) nëse mban armë dhe nuk mban me vete urdhrin për mbajtjen e armës zyrtare dhe me kërkesë të 

personit të autorizuar të ministrisë nuk tregon armën dhe urdhrin, si dhe gjatë kohës së kryerjes së 

aktivitetit mban armë personale (neni 26 pikat 2 dhe 3); 

3) nëse jashtë objektit të mbrojtur nuk vepron sipas urdhrit të nëpunësit të policisë, përveç se në rastet 

kur me atë veprim do të kryente një vepër penale (neni 27); 

4) nëse shërbimin e ruajtjes së rendit e kryen me armë (neni 40 paragrafi 2); 

5) nëse kryen veprime për të cilat nuk është i autorizuar, nëse autorizimin e zbaton dhe përdor jashtë 

objektit ose hapësirës së mbrojtur, përveç se kur jashtë objektit ose hapësirës së mbrojtur kryen 

sigurimin e transportit dhe transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë, në rastin e patrullimin dhe 

kur siguron personin në përputhje me neni 22 të këtij ligji, nëse në rastin e aplikimit të masave 

torturon personin dhe e trajton në mënyrë çnjerëzore dhe poshtëruese, nëse në rastin e ushtrimin të 

disa masave të lejuara, së pari nuk ushtron atë që personin e dëmton më pak edhe nëse nuk resht 

ushtrimin e masave atëherë kur reshtin dhe arsyet për shkak të të cilave janë ushtruar ose atëherë kur 

del në përfundimin se detyra nuk mund të kryhet në atë mënyrë (neni 64); 

6) nëse kryen kontrollin e personit i cili nuk është i së njëjtës gjini, përveç se kur është i 

domosdoshëm kontrolli i personave për konfiskimin e armëve dhe objekteve të përshtatshme për sulm 

ose vetëplagosje (neni 48 paragrafi 3); 

7) nëse përkohësisht nuk ndalon personin e kapur në objekt ose hapësirën të cilën mbron duke kryer 

një vepër penale, nëse rreth ndalimit të përkohshëm nuk njofton menjëherë policinë dhe nuk vepron 

sipas urdhrit të marrë, dhe nëse nuk harton raportin me shkrim mbi ndalimin e përkohshëm të personit 

dhe nuk ia dorëzon atë policisë brenda 24 orëve (neni 50); 

8) nëse mjetet e prangosjes i përdor për qëllime të tjera të paparashikuara (neni 51); 

9) nëse forcën fizike e përdor për qëllime të tjera të paparashikuara (neni 52); 

10) nëse, përpara përdorimit të forcës fizike, nuk paralajmëron personin që kundër tij do të përdoret 

forca fizike, përveç se kur me këtë do të rrezikonte veten dhe ndonjë tjetër, dhe nëse përdor forcën 

fizike e cila nuk është në proporcion me sulmin që prapësohet, si dhe nëse përdorimin e forcës fizike 

nuk e ndërpret pas ndalimit të sulmit (neni 53); 

11) nëse nuk i ofron ndihmën e parë personit i cili është dëmtuar nga përdorimi i mjeteve të forcës dhe 

nëse nuk lajmëron menjëherë shërbimin mjekësor, nëse rreth përdorimit të mjeteve të forcës nuk 

informon menjëherë administratën policore, ndërsa nuk dorëzon brenda 12 orëve raportin rreth 

përdorimit të mjeteve të forcës te personi përgjegjës në subjektin juridik ose te sipërmarrësi për 

sigurimin privat (neni 56); 

12) nëse gjatë kohës së kryerjes së aktivitetit nuk mban uniformë ose e mban kur nuk kryen aktivitetin 

e sigurimit privat (neni 60 paragrafi 1 dhe 2); 

13) nëse, gjatë kryerjes së detyrave të sigurimit privat nuk mban me vete dokumentin e identifikimit 

ose nëse nuk e dorëzojnë për inspektim tek oficeri i autorizuar i policisë me kërkesë të këtij të fundit 

dhe nëse nuk e kthejnë dokumentin e identifikimit në ministri brenda shtatë ditëve pas mbarimit të 

marrëdhënies së punësimit ose caktimit në një detyrë tjetër që nuk përfshin autorizim për përdorimin e 

mjeteve të forcës, ose nëse janë çregjistruar nga regjistri i subjekteve tregtare. (neni 63, paragrafi 1 

dhe 4); 

14) nëse, gjatë kohës së marrëdhënieve të punës dhe pas mbarimit të tyre, nuk ruan si sekret, në 

përputhje me ligjin dhe dispozitat e tjera me të cilat rregullohet fshehtësia e të dhënave, të dhënat për 

të cilat ka marrë dijeni gjatë kryerjes së aktivitetit (neni 69). 



Me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë ose me dënim me burg deri në 30 ditë do të dënohen për 

kundërvajtje anëtarët e ekuipazhit të mjetit special të transportit dhe shoqëruesit të cilët nuk janë të 

armatosur me llojin e parashikuar të armës së zjarri dhe të pajisur në përputhje me dispozitat nga 

fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë (neni 37 paragrafi 3). 

Me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë ose me dënim me burg deri në 30 ditë do të dënohet për 

kundërvajtje ruajtësi i rendit nëse gjatë kryerjes së aktivitetit nuk është në uniformë dhe me xhaketë 

ose jelekë me shirita fosforeshentë me mbishkrimin e parashikuar, nëse rregullon trafikun jashtë 

kufirit të hapësirës së mbrojtur dhe nëse nuk vepron sipas urdhrit të nëpunësit kompetent policor (neni 

42). 

Me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë ose me dënim me burg deri në 30 ditë do të dënohet për 

kundërvajtje operatori në qendrën e kontrollit nëse nuk lajmëron policinë mbi informacionet të cilat 

tregojnë se po kryhet një vepër penale e cila është objekt i ndjekjes penale ex officio ose një 

kundërvajtje me elemente të dhunës (neni 44 paragrafi 6). 

Neni 80 

Me gjobë nga 100 000 deri në 1 000 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje subjekti juridik i cili 

përdor shërbimin e sigurimit privat: 

1) pa kontratë të lidhur me subjektin juridik ose me personin fizik për të cilin është angazhuar të 

ofrojë shërbime (neni 20 paragrafi 1); 

2) nëse për kryerjen e aktivitetit të sigurimit privat angazhon një subjekt juridik dhe person fizik i cili 

nuk ka licencë (neni 20 paragrafi 3). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 500 000 dinarë për 

kundërvajtje sipërmarrësi i cili përdor shërbimin e sigurimit privat. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë për 

kundërvajtje personi fizik i cili përdor shërbimin e sigurimit privat. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet subjekti juridik ose sipërmarrësi me caktimin e 

masës së ndalimit të kryerjes së aktiviteteve të caktuara, përkatësisht të kryerjes së veprimtarisë për 

periudhën nga tre muaj deri në një vit. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet personi përgjegjës i subjektit juridik me 

caktimin e masës së ndalimit të kryerjes së aktiviteteve të caktuara, përkatësisht të kryerjes së 

veprimtarisë për periudhën nga tre muaj deri në një vit. 

Neni 81 

Me gjobë nga 50 000 deri në 500 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje subjekti juridik i cili 

përdor shërbimin e sigurimit privat: 

1) nëse nuk pranon që të vendosë në një vend të dukshëm njoftimin se objekti ose hapësira të cilat 

janë në përdorim publik është e vëzhguar me video, nëse regjistrimet e arkivuara nuk i ruan për të 

paktën 30 ditë ose nëse nuk ia vë në dispozicion këto të fundit nëpunësit të autorizuar të policisë (neni 

32 paragrafi 1); 

2) nëse nuk siguron mirëmbajtjen dhe shërbimin e mjeteve teknike në përputhje me këtë ligj dhe me 

kontratën (neni 35 paragrafi 2). 



Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 500 000 dinarë për 

kundërvajtje sipërmarrësi i cili përdor shërbimin e sigurimit privat. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë ose 

me dënim me burg deri në 30 ditë për kundërvajtje personi fizik i cili përdor shërbimin e sigurimit 

privat. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë për 

kundërvajtje personi përgjegjës i subjektit juridik dhe personi përgjegjës te sipërmarrësi i cili përdor 

shërbimin e sigurimit privat, bashkë me vendosjen e masës kumulative të ndalimit të kryerjes së 

aktiviteteve, ose të kryerjes së veprimtarisë nga tre muaj deri në një vit. 

Neni 82 

Me gjobë nga 100 000 deri në 500 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje organizatori i tubimit i 

cili përdor shërbimin e sigurimit privat nëse, bashkë me kërkesën për organizimin e tubimit publik, 

nuk dorëzon dhe planin e sigurimit të administrata policore me seli në territorin në të cilin caktohet 

dhe mbahet tubimi publik (neni 41 paragrafi 1) dhe nëse përdor shërbimet e sigurimit privat pa pasur 

një kontratë të lidhur me subjektet juridikë dhe personat fizikë të cilët i ka angazhuar që të ofrojnë 

shërbimet (neni 20 paragrafi 1). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë për 

kundërvajtje personi përgjegjës i organizatorit të tubimit i cili përdor shërbimin e sigurimit privat. 

Neni 83 

Me gjobë nga 100 000 deri në 1 000 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje subjekti juridik i cili 

organizon vetë veprimtarinë mbrojtëse, pra mbrojtjen e pronës, biznesit, objekteve, hapësirave dhe 

personave në to e kryen përmes shërbimit të ruajtjes së vet të rendit pa marrë licencën e duhur, si dhe 

nëse përmes shërbimit të vetëmbrojtjes i ofron shërbime sigurimi të tjerëve (neni 45 paragrafi 1 dhe 

3). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 500 000 dinarë për 

kundërvajtje sipërmarrësi i cili organizon vetë veprimtarinë e mbrojtjes, pra i cili mbron pronën, 

biznesin, objektet, hapësirat dhe personat përmes shërbimit të ruajtjes së vet të rendit. 

Neni 84 

Do të dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 500 000 dinarë për kundërvajtje subjekti juridik i 

autorizuar për të realizuar trajnimin e personave fizikë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit privat 

nëse lejon përfshirjen e personave që nuk përmbushin kushtet e parashikuara për ndjekjen e trajnimit 

(neni 12 paragrafi 6). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 500 000 dinarë për 

kundërvajtje sipërmarrësi i cili nuk është i autorizuar të realizojë trajnimin e personave fizikë për 

kryerjen e aktiviteteve të sigurimit. 

XII DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 85 

Aktet për zbatimin e këtij ligji do të miratohen brenda gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij 

ligji. 

Neni 86 



Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të ligjit kryejnë veprimtarinë e 

sigurimit privat, do të harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji brenda 18 muajve nga dita 

e hyrjes në fuqi e këtij ligji, përveç dispozitave nga neni 24 paragrafi 1 dhe neni 38 i këtij ligji, për të 

cilat afati për harmonizim është tre vjet. 

Neni 87 

Subjekti juridik dhe sipërmarrësi me licencë për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të transportit dhe 

transferimit të parave dhe dërgesave me vlerë janë të detyruar që brenda 18 muajve nga dita e hyrjes 

në fuqi e këtij ligji të sigurojnë automjetin special për transport i cili përmbush kushtet nga neni 36 

paragrafët 1-5 të këtij ligji dhe brenda tre viteve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të sigurojnë 

automjetin i cili plotëson kushtet nga neni 36 pikat 6 dhe 7 të këtij neni. 

Neni 88 

Personat fizikë të cilët janë të punësuar te subjektet juridikë në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit dhe që e 

kanë ushtruar aktivitetin e sigurimit privat për një periudhë të pandërprerë prej pesë vitesh, mund të 

vazhdojnë punën, ndërsa kërkesën për trajnimin minimal profesional duhet ta plotësojnë brenda tre 

viteve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Personat të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të ligjit kryejnë aktivitetet e sigurimit privat duhet të 

plotësojnë kushtet e tjera të parashikuara me këtë ligj brenda 18 muajve nga dita e hyrjes në fuqi e 

këtij ligji. 

Neni 89 

Subjekti juridik për sigurimin privat i cili në ditën e hyrjes në fuqi të ligjit posedon armë në një numër 

më të madh se gjysma e nëpunësve të sigurimit me armë, duhet që ato armë dhe municionin përkatës 

ta dorëzojë (depozitojë) në ministri brenda 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Armët e dorëzuara dhe municionet mund të merren brenda një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij 

ligji, nëse subjekti juridik për sigurimin privat rrit numrin e punonjësve të cilëve duhet t’u sigurojë 

armë, në përputhje me nenin 24 paragrafi 2 të këtij ligji. Këto armë mund edhe të tjetërsohen direkt 

ose me ndërmjetësimin e subjektit tregtar të autorizuar për tregtinë me armë dhe municione, brenda 

një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Për numrin dhe llojet e armëve të dorëzuara nga paragrafi 1 i këtij neni, ministria i dorëzon subjektit 

juridik një vendim. 

Nëse armët nuk tjetërsohen ose nuk tërhiqen brenda afateve nga paragrafi 2 i këtij neni, ato bëhen 

pronë e Republikës së Serbisë. 

Neni 90 

Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat e nenit 17 paragrafi 2 pika 1 dhe neni 18 i 

ligjit "Për armët dhe municionet" ("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë, nr. 9/92, 53/93, 67/93, 

48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – ligj shtetëror, 101/05- ligj shtetëror dhe 27/11 – US) dhe neni 8, paragrafi 

2 dhe 3, neni 8b dhe neni 21 paragrafi 1 pika 5 të ligjit "Për parandalimin e dhunës dhe sjelljes jo të 

përshtatshme në organizimet sportive" ("Fletorja zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 67/03, 101/05, 

90/07,72/09- ligj shtetëror dhe 111/09). 

Neni 91 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë pas ditës së publikimit të tij në "Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë". 


