
ЗАКОН 

ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

(„Службен весник  на  РС“  бр. 104/2013) 

I ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
 
Со овој Закон се уредуваат задолжителното обезбедување  и заштитата на одредени 

објекти, активностите и работењето на правните и физичките лица во областа  на   

приватното обезбедување, условите за нивно лиценцирање, начинот на вршење на 
работите и контролата над нивната работа. 

Член 2 
 
Приватното обезбедување, во смисла на овој Закон, го опфаќа давањето на услуги, 

односно вршењето на работи на заштита на лица, имот и работење со физичка и 

техничка заштита, кога тие работи не се во исклучива надлежност на надлежните органи, 

како и работите во врска со транспортот на пари, вредносни и други пратки, одржување 

на редот на јавните собири, спортските настани и другите места каде што се собираат 

граѓаните (редарска служба), којашто ја вршат правни лица и претприемачи регистрирани 

за таа дејност, како и правни лица и претприемачи кои формирале внатрешен облик на 

организирање на обезбедувањето за сопствени потреби (во понатамошниот текст: 

самозаштитна дејност). 

Услугите на приватното обезбедување нe спаѓаат во полициски и безбедносни работи 

коишто ги вршат органите на државната управа. 

Правните лица и претприемачите коишто имаат лиценци за вршење на приватно 

обезбедување не можат да вршат работи на заштита на лица и имот коишто  се во 

исклучива надлежност на државните органи и да ги применуваат оперативните методи и 

средства, односно, оперативно-техничките средства и методи коишто ги применуваат тие 
органи врз основа на посебни прописи. 

Член 3 
 
Поимите коишто се користат во овој закон го имаат следното значење: 

1) Патролирање е услуга којашто ја вршат лица од обезбедувањето движејќи се во 

одредено време меѓу повеќе меѓусебно одделени места/објекти; 

2) Легитимација e јавна исправа за легитимирање на лица коишто вршат приватно 

обезбедување; 

3) Корисник на услугите е организација или лице коешто ги користи услугите на 
приватното обезбедување; 

4) Правно лице за приватно обезбедување e стопанско друштво кое врши приватно 

обезбедување според условите од овој Закон; 



5) Претприемач за приватно обезбедување e лице од обезбедувањето коешто 

самостојно ја врши дејноста на приватно обезбедување според условите од овој Закон  и 

којшто  во согласност со прописите, е регистрирано како претприемач; 

6) Процена на ризик e анализа и оценка при заштита на лица, имот и бизнис; 

7) План за обезбедување e документ со планирани безбедносни услуги, коишто се 

предвидени во процената на ризикот; 

8) Работник во обезбедувањето e физичко лице коешто врши приватно обезбедување; 

9) Физичка заштита e обезбедување коешто се  извршува со лично присуство и 

непосредна активност на лицето од обезбедувањето во одреден простор и  време и со 

примена на мерки и употреба на принудни средства; 

10) Техничка заштита  e обезбедување на лица и имот којашто се врши со технички 

средства и уреди, нивно планирање, проектирање, вградување и одржување; 

11) Физичко-техничка заштита  е обезбедување на лица и имот  со истовремена  или 

комбинирана примена на физичка и техничка заштита; 

12) Лиценца  e: 

(1) Решение со кое на правните лица  и претприемачи коишто ги исполнуваат 

условите им се дозволува вршење на дејност приватно обезбедување, 

(2) Решение со кое на физичките лица коишто ги исполнуваат  пропишаните 

услови, им се дозволува вршење на приватно обезбедување; 

13) Заштитуван простор e простор на кој се врши обезбедувањето во согласност со  

обемот на договорените обврски  со корисниците на услугите на обезбедувањето; 

14) Самозаштитна дејност e  дејност на обезбедување на  лица, имот и деловно 

работење коешто организацијата го врши за  сопствени потреби. Внатрешната служба за 

обезбедување (самозаштита) е внатрешен облик на организирање на обезбедувањето за 

сопствени потреби; 

15) Безбедносна проверка e проверка којашто во согласност со законот  со којшто се 

регулира оружјето и муницијата, ја врши Министерството за внатрешни работи (во 

понатамошниот текст: Министерство). 

II  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЕЗБЕДЕНИ ОБЈЕКТИ 

Член 4 
 
Задолжително обезбедени објекти се објекти од стратешко значење за Република Србија 

и нејзините граѓани, како и објекти од посебно значење со чиешто оштетување или 

уништување би можеле да настапат тешки последици по животот и здравјето на луѓето 

или коишто се од интерес за одбраната на земјата. 

Под задолжително обезбедени објекти се смета и  просторот на којшто се наоѓаат тие 

објекти којшто  е нивен составен дел, како и придружните објекти коишто се во функција 
на тие објекти. 



Член 5 
 
Заштитата на задолжително обезбедените објекти се врши, како деловна функција на  

правното лице на кое му припаѓаат тие објекти, на начин предвиден со општ акт  за 

организација и систематизација. 

Заштитата на задолжително обезбедените објекти во согласност со општиот акт за 

организација и систематизација  се врши со договорно ангажирање на субјекти 

лиценцирани за извршување на приватно  обезбедување или како организирана 

самозаштитна  дејност. 

Во правното лице на коешто му припаѓаат објектите од посебно значење за одбраната на 

земјата, самозаштитната дејност задолжително има организирана планска, организациска 

и контролна функција. 

Поблиските критериуми за одредување на објектите од член 4 став 1 на овој Закон и 

начинот на вршење на заштитата на задолжително обезбедените објекти ги пропишува 

Владата. 

III УСЛУГИ ВО ПРИВАТНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 6 
 
Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување, според условите 

пропишани со овој Закон, можат да имаат лиценци за следните работи: 

1) Процена на ризик при заштита на лица, имот и бизнис; 

2) Заштита на лица и имот со физички и технички средства, како и одржување на редот 

на јавните собири, спортските настани и другите места каде што се собираат граѓаните во 

делот кој не е во надлежност  на Министерството за внатрешни работи; 

3) Планирање, проектирање и надзор над изведувањето на системот за техничка 

заштита, монтажа, пуштање во работа, одржување на системот за техничка заштита и 

обука на корисникот; 

4) Обезбедување на транспорт и пренос на пари и вредносни пратки во делот којшто не е 

во надлежност на Министерството. 

Правните лица и претприемачите  за приватно обезбедување се должни да обезбедат 

услови и средства за вршење на работите од став 1 на овој член во согласност со 

важечките стандарди и прописи со кои се уредува подрачјето на безбедноста и здравјето 

при работата. 

Член 7 
 
Правните лица и претприемачите кои вршат приватно обезбедување не можат да  

посредуваат и наплатуваат побарувања. 



 
IV ЛИЦЕНЦИ ЗА  ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Член 8 

Приватно обезбедување можат да  вршат правни лица, претприемачи и физички лица кои 

имаат лиценца за вршење на приватно обезбедување, издадена од Министерството. 

1. Видови на лиценци и услови за издавање на лиценци на правни лица 
и претприемачи 

 
Член 9 

 
За вршење на приватно обезбедување Министерството може на правното лице или на 

претприемачот да му издаде: 

1) Лиценца за процена на ризик при заштита на лица, имот и бизнис; 

2) Лиценца за вршење на физичко-техничка заштита на лица и имот и одржување на ред 

на спортски настани, јавни собири и други места каде што се собираат граѓаните; 

3) Лиценца за обезбедување на  транспорт и пренос на пари и вредносни пратки; 

4) Лиценца за планирање на системот за техничка заштита; 

5) Лиценца за проектирање и надзор над изведувањето на системот за техничка заштита; 

6) Лиценца за монтажа, пуштање во работа и одржување на системот за техничка 

заштита и обука на корисникот. 

Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување на коишто им е  издадена 

лиценца за вршење на работите од став 1 точ. 2) и 3) на овој член можат да вршат работи 
од член 29  на овој Закон и да користат технички средства од член 30 на овој Закон. 

Член 10 
 
Лиценците за вршење на приватно обезбедување можат да му се издадат на правно 

лице, односно претприемач кој ги исполнува општите услови за добивање на секоја од 

утврдените видови на лиценци, односни кои: 

1) Се запишани во Регистарот на стопански субјекти во Република Србија, со соодветна 

шифра на дејност; 

2) Имаат акт за систематизација на работни места, со опис на работите и овластувањата 

на вработените за секое работно место; 

3) Имаат акт којшто подетално го пропишува изгледот на униформата којашто ја носат 

лицата од обезбедувањето и изгледот на знакот; 

4) Имаат одговорно лице: 

(1) коешто е државјанин на Република Србија, 



(2) коешто е полнолетно, 

(3) коешто е физички способно за вршење на работите, што се докажува со 

лекарско уверение од надлежна здравствена установа, 

(4) коешто има најмалку средна стручна подготовка, 

(5) коешто ја поминало безбедносната проверка, 

(6) коешто има лиценца за вршење на приватно обезбедување, која се издава 

на физичко лице; 

5) Имаат соодветен простор; 

6) Имаат соодветен простор за чување на оружје и муниција, согласно со прописите за 

условите за сместување и чување на оружје и заштита од пожар, доколку приватното 

обезбедување се врши со оружје. 

Министерот за здравство донесува акт со кој се утврдува списокот на референтни 

здравствени установи кои издаваат уверенија за психофизичката способност за 

извршување на приватно обезбедување. 

Посебни услови кои треба да ги исполни правното лице, односно претприемачот, за да 
добие: 

1) Лиценца за процена на ризикот при заштита на лица, имот и бизнис – е да има 

најмалку еден вработен за обезбедување со лиценца која се издава на физичко лице, 

односно со лиценца за процена на ризик при заштита на лица, имот и бизнис; 

2) Лиценца за вршење на физичко-техничка заштита на лица и имот и одржување на ред 

на спортски настани, јавни собири и други места каде што се собираат граѓаните – е да 

има најмалку 10 вработени за обезбедување со лиценца која се издава на физички лица, 

односно лиценца за вршење на работа – одговорно лице за заштита и лиценца за лице 

во обезбедувањето – без оружје или лиценца за вршење на специјални работи во 

обезбедувањето – со оружје; 

3) Лиценца за вршење на обезбедување при транспорт и пренос на пари и други 

вредносни пратки – е да има наjмалку 10 вработени во обезбедувањето со лиценца кој се 

издава на физички лица, односно со лиценца за вршење на специјални работи во 

обезбедувањето – со оружје и да има технички средства за транспорт и пренос на пари и 

вредносни пратки во согласност со чл. 36 и 38 од овој Закон; 

4) Лиценца за планирање на системот за техничка заштита -  е да има најмалку еден 

вработен со средно образование од техничка струка, со лиценца  која  се издава на 

физички лица, односно со лиценца за планирање на системот за техничка заштита; 

5) Лиценца за проектирање и надзор над изведувањето на системот за техничка заштита 

– е да има најмалку еден вработен со високо образование од областа на техничко-

технолошките науки, со лиценца којашто се издава на физички лица, односно со лиценца 

за проектирање и надзор над изведувањето на системот за техничка заштита; 

6) Лиценца за монтажа, пуштање во работа и одржување на системот за техничка 

заштита и обука на корисникот – е да има еден вработен со средно образование од 



техничка струка и со лиценца којашто се издава на физички лица, односно со лиценца за 

монтажа, пуштање во работа, одржување на системот за техничка заштита и обука на 
корисникот. 

2. Видови на лиценци и услови за издавање на лиценци на физички лица 

Член 11 

 

За вршење на приватно обезбедување Министерството може на физичкото лице да му 

издаде: 

1) Лиценца за процена на ризик при заштита на лица, имот и бизнис; 

2) Лиценца за вршење на физичко-техничка заштита на лица и имот и  одржување на ред 

на спортски настани, јавни собири и други места каде што се собираат граѓаните: 

(1) Лиценца за одговорно лице за заштита, 

(2) Лиценца за лице во обезбедувањето  - без оружје, 

(3) Лиценца за специјални работи на лицето во обезбедувањето – со оружје; 

3) Лиценца за вршење на техничка заштита: 

(1) Лиценца за планирање на системот за техничка заштита, 

(2) Лиценца за проектирање и надзор над изведувањето на системот за 

техничка заштита, 

(3) Лиценца за вршење на монтажа, пуштање во работа, отуѓување на 

системот за техничка заштита и обука на корисникот. 

Физичките лица на коишто им е издадена лиценца од  став 1. на овој член, приватното 

обезбедување можат да го вршат самостојно ако  во Регистарот на стопански субјекти во 

Република Србија се запишани  како претприемачи. 
 

Член 12 
 
Лиценца за вршење на приватно обезбедување може да му се издаде на физичко лице 

кое ги исполнува условите за добивање на секоја од утврдените видови на лиценци, 

односно коешто: 

1)  е државјанин на  Република Србија; 

2) е полнолетно; 

3) има најмалку средна стручна подготовка; 

4) ја поминало безбедносната проверка; 

5) психофизички е способно за вршење на овие работи, а тоа го докажува со лекарско 

уверение од надлежната здравствена установа; 

6) обучено е за ракување со огнено оружје, односно отслужило воен рок со оружје, ако 

работите ги извршува со оружје; 



7) ја совладало соодветната обука за вршење на приватно обезбедување согласно со 

овој Закон; 

8) има положено стручен испит во Министерството. 

Посебни услови коишто треба да ги исполни физичкото лице за да добие лиценца за 

вршење на техничка заштита, односно лиценца за планирање на системот за техничка 

заштита или лиценца за проектирање и надзор над изведувањето  на системот за 

техничка заштита и обука на корисникот – е да има стекнато најмалку средно 

образование од техничка струка. 

За лице кое поседува лиценца, доказот за психофизичка способност за вршење на 

приватно обезбедување се поднесува еднаш годишно. 

Правното лице, односно претприемачот, му доставува на Министерството лекарско 

уверение за годишна проверка на психофизичките способности за секое физичко лице на 

коешто му е издадена лиценца. 

Во случај правното лице, односно претприемачот, да не достави лекарско уверение од 

став 4 на овој член, ќе се смета дека физичкото лице за кое не е доставено лекарско 

уверение престанало да ги исполнува пропишаните услови за вршење на приватно 

обезбедување. 

Обуката од став 1 точка 7)  на овој член  можат да ја посетуваат само лица кои ги 

исполнуваат условите од став 1 точка 1), 2), 3) и 5)   на овој член. 

По исклучок,  на лицето кое има соодветен степен  и вид  на стручно образование и 

најмалку три години работно искуство како овластен полициски службеник,  кое се 

занимавало со безбедносно–известувачки работи, било  професионален припадник на 

Војската на Србија и се занимавало  со извршување на кривични и прекршочни санкции, 

му се издава лиценца доколку ги исполнува условите од став 1 точ. 1) - 5) и точка 8)  на  

овој член. 

 

3. Постапка и начин на издавање на лиценца 

Член 13 
 
Обука за вршење на приватно обезбедување можат да спроведат Министерството и 
правните и физичките лица кои ги исполнуваат материјалните, техничките, стручните и 
кадровските услови за изведување на обука и кои ќе добијат овластување од 
Министерството. 

Попрецизните услови во однос на потребните објекти, односно простории, материјално-

техничките средства и опремата, стручната оспособеност и бројот на лица кои ја 

спроведуваат обуката на лицата за вршење на приватно обезбедување, а кои мораат да 

ги исполнуваат лицата од став 1 на овој член, како и програмите за стручна обука, 

начинот на нивна реализација, содржината и начинот на водење на евиденција за 

овластените лица и лицата кои учествувале во обуките и висината на трошоците за 

организирање и спроведување на обуката ги пропишува министерот за внатрешни работи 
(во понатамошниот текст: министер). 



Член 14 
 
Физичкото лице кое сака да добие лиценца за  приватно обезбедување поднесува до 

Министерството, односно овластеното правно лице или физичкото лице, пријава за обука 

на физички лица за вршење на приватно обезбедување. 

Лицата кои ја завршиле обуката за физички лица за вршење на приватно обезбедување 

полагаат стручен испит во Министерството. 

Начинот на проверка  на обученоста на физичките лица, односно начинот на полагање на 

стручен испит за приватно обезбедување и висината на трошоците  за организирање и 

изведување на стручните испити, како и содржината и начинот на водење на евиденција  

за лицата кои го полагале и положиле  стручниот испит, ги утврдува Министерството со 

согласност на министерот за финансии. 

За издавање на лиценца се плаќа републичка административна такса. 

Трошоците за организирање и спроведување на стручните испити се на товар на  лицето 

кое полага стручен испит, односно правното лице кај коешто е вработено лицето кое 

полага стручен испит. 
 

Член 15 
 
Барањето за издавање на лиценца се поднесува до Министерството преку месно 

надлежната полициска управа. 

Месно надлежната полициска управа е онаа управа која е формирана за подрачјето на   

чијашто територија се наоѓа седиштето, односно живеалиштето на подносителот на 

барањето. 

За барањето за издавање на лиценца се донесува решение во рок од 15 дена од денот 

на приемот на барањето. 

По исклучок од став 3 на овој  член постапката може да се прекине со заклучок, ако тоа е 

потребно заради проверка на поднесените докази, при што, решението за издавање на 

лиценца се донесува во рок од најмногу 60 дена од денот на поднесувањето на 

барањето. 

Член 16 
 
На правните лица, претприемачите и физичките лица кои ги исполнуваат условите, 

лиценцата им се издава за период од пет години. 

Лиценцата од став 1 на овој член престанува да важи по истекувањето на рокот од шест 

месеци од денот на правосилноста на решението на кој е издадена, ако правното лице во 

тој  рок не започнало со работа. 

На правното лице, претприемачот или физичкото лице на кое му истекол рокот на 

важење на лиценцата, на негово барање ќе му се издаде нова лиценца, под услов да не 

дошло до промена на  со Законот пропишаните услови од член 10 став 1 точ. 1), 4), 5) и 

6), односно од член 12 став 1 точ. 1) - 6). 

Барањето за нова лиценца може да се поднесе најрано 60 дена пред истекот на рокот на 

важност на претходно издадената лиценца. 



Со одлука ќе се одбие барањето за издавање на лиценца или ќе се одземе издадената 

лиценца на правно лице, претприемач или физичко лице кое не ги исполнува или 

престанува да ги исполнува пропишаните услови за приватно обезбедување во вид на 

давање услуги. 

Содржината на барањето за издавање, како и изгледот и содржината на свечената 
форма на лиценцата ја пропишува министерот. 

Член 17 
 
Против одлуката од член 15 став 4 од овој Закон и против одлуката за издавање на 

лиценца, одлуката за одбивање на барањето за издавање на лиценца или одземање на 

издадената лиценца може да се поднесе жалба. 

Жалбата се поднесува до Министерството во рок од осум дена од денот на приемот на 
одлуката. 
 

Член 18 
 
Одговорното лице во правното лице и кај претприемачот е должно во рок од осум дена да 

ја извести надлежната полициска управа за престанокот со работа или гаснењето на 

правното лице или претприемачот. 

 

V НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 19 
 
Приватното обезбедување на лица, имот и бизнис во вид на давање услуги се врши на 

начин со кој не се попречува работата на државните органи и не се нарушува 

спокојството на граѓаните. 
 

Член 20 
 
Правното лице или претприемачот приватното обезбедување може да го врши само врз 

основа  и во рамките на склучен писмен договор со правното или физичкото лице  коешто 

ги користи услугите.  

Договорот од став 1 на овој член, покрај останатото, мора да содржи: 

1) јасно определен предмет на договорот; 

2) начин на вршење на приватното обезбедување според  договорот (вид, категорија, 

договорени овластувања на лицето од обезбедувањето); 

3) број на место на работа на лицето од обезбедувањето според договорот; 

4) тип  и количина на ангажирано оружје и средства; 

5) датум на почеток на давање на услугите и времетраење на договорот; 



6) начин на користење, тип и степен на тајност, рок на чување и употреба, како и мерки 

за заштита на податоците кои произлегуваат од договорот и самиот договор. 

Како приватно обезбедување не може да се ангажира  правно лице или претприемач 

којшто нема лиценца. 

Известувањето за склучениот договор, анекс кон договорот или раскинувањето на 

договорот, се доставува до месно надлежната полициска управа, во рок од осум дена од 

денот на настанатата промена. 

Известувањето мора да содржи: 

1) Назив и седиште на правното лице или претприемачот за приватно обезбедување; 

2) Назив  (име, презиме и ЕМБГ) и седиште (живеалиште) на одговорното лице во 

правното лице или кај претприемачот за приватно обезбедување и корисникот на 

услугата; 

3) Јасно определен  предмет на договорот; 

4) Начин на извршување на договорените работи за приватно обезбедување (тип, 

категорија, договорени овластувања на лицето на обезбедувањето, време на покриеност 

на заштитата и др.); 

5) Број на лица на обезбедување според договорот и локација на работниот распоред; 

6) Тип и количина на ангажирано оружје и средства за заштита; 

7) Датум на почеток/раскинување на договорот за давање на услуги. 

Месно надлежната полициска управа е  онаа управа која е формирана за подрачјето на 

чијашто територија се наоѓа местото на реализирање на договорот, а ако договорот се 

реализира на повеќе места, месно надлежна е онаа полициска управа на чијашто 

територија се наоѓа седиштето, односно живеалиштето на правното или физичкото лице 

кое ги користи услугите. 

1. Физичка заштита 

Член 21 

 

Физичката заштита на лица и имот се врши пред сè со лично присуство и непосредна 

активност на лицето на обезбедување во определен простор и време. 

Работите од став 1 на овој член можат да се вршат само внатре во заштитуваниот објект 

или до границата на заштитуваниот простор. 

Член 22 
 
По исклучок, физичката заштита на лица (лично обезбедување) може да се врши и на 

јавно место и во непосредна близина на лице коешто се обезбедува, по предлог на 



органот на државната управа, органот на единицата на локална самоуправа, 

организацијата или здружението и физичките лица, во согласност со Министерството. 

Предлогот од став 1 на овој член мора да содржи план за обезбедување, со назнака на 

бројот на ангажирани лица за обезбедување, типот и количината на оружјето и опремата, 

локацијата на објектот, возилата и предвидените траси на движење. 

Предлогот за согласност се поднесува до полициската управа надлежна за местото на 

кое ќе се врши обезбедувањето, најдоцна три дена пред почетокот на обезбедувањето. 

Согласноста се издава најдоцна 24 часа пред почетокот на обезбедувањето. 

2. Обезбедување со оружје 

Член 23 
 
Под условите предвидени со овој Закон, физичка заштита на објектите може да се врши 

со оружје заради заштита на : 

1) задолжително обезбедените објекти; 

2) банки и други финансиски организации кои работат со пари и скапоцености – посебно 

пошта, штедилница и менувачница; 

3) објекти во кои се складираат оружје, експлозиви, радиоактивни, запаливи и отровни 

материјали; 

4) објекти во кои се чува и складира стока. 

Член 24 
 
За вршење на физичка заштита, правните лица и претприемачите за приватно 

обезбедување можат да поседуваат  полуавтоматско оружје, пиштол со калибар 7,65 mm 

и 9 mm, кај кои со едно повлекување на  орозот може да се испука само еден куршум. 

Правното лице за приватно обезбедување не може да поседува огнено оружје во број 

поголем од една половина од бројот на вработените во обезбедувањето кои имаат 

лиценца за  лица за  специјално обезбедување – со оружје. 

Набавката на оружјето се врши врз основа на одобрение од Министерството, во 
согласност со Законот.  

Член 25 
 
Лицата од обезбедувањето кои вршат физичка заштита на лица, имот и бизнис, оружјето 

и муницијата можат да ги носат само во заштитуваниот објект или простор врз основа на 

согласноста од член 22 став 4 на овој Закон, за време додека непосредно ги извршуваат 

тие работи. 

По исклучок од став 1  на овој член, лицата од обезбедувањето  можат да носат оружје 

надвор од заштитуваниот објект или простор којшто го обезбедуваат: 



1) Кога вршат транспорт и пренос на пари и вредносни пратки, само за време и во правец 

на движењето на транспортот; 

2) Кога преносот на пари го вршат пеш, само во правец на движењето; 

3) Кога вршат физичка заштита на лица од член 22 став 1  од овој Закон; 

4) Во текот на интервенцијата на тимот за интервенција, за време на интервентното 

вршење на работите во согласност со овој Закон. 

Член 26 
 
Налог за носење на оружје на лицата од обезбедувањето им дава одговорното лице во 

правното лице или претприемачот.  

Лицето од обезбедувањето кое носи оружје кај себе мора да има налог за носење на 

службено оружје и на барање на овластено лице од Министерството, да ги даде на увид и 

оружјето и налогот. 

Лицето од обезбедувањето за време на работата не смее да носи лично оружје. 

Член 27 
 
Лицето од обезбедувањето надвор од заштитуваниот објект е должно да постапи по 

наредба на полицискиот службеник, освен во случаите кога со таквото постапување би 

извршило кривично дело. 

Член  28 
 
Правното лице или претприемачот коишто приватното обезбедување го вршат со оружје, 

должни се најмалку еднаш годишно  да организираат вежбовно гаѓање за  лицата кои 
работат во  обезбедувањето со оружје. 

3. Техничка заштита 
 

Член 29 
 
Техничката заштита се врши со употреба на технички средства и уреди за спречување на 

противправни работи кон лица, имот и бизнис или работење, а посебно за заштита од: 

1) недозволено влегување во простори и објекти кои се обезбедуваат; 

2) изнесување, односно неовластено користење на заштитувани предмети; 

3) внесување на оружје, експлозиви, радиоактивни и други опасни предмети и материи; 

4) провала, диверзии и насилен напад на објект или одземање на предмет; 

5) неовластен пристап кон податоци и документација; 



6) заштита на возила за транспорт на пари  и други превозни средства; 

7) други идентификувани ризици. 

Член 30 

 

Со употреба на технички средства и уреди за обезбедување на лица, имот и бизнис се 

сметаат услугите кои се даваат со примена на поединечни или функционално поврзани 

периметарски мерки, уреди и системи за: заштита од провала и неочекувано напаѓање, 

заштита од пожар, видео обезбедување, контрола на пристап, социјални аларми, 

сателитско следење на возила (ГПС), електрохемиска заштита на вредности, механичка 

заштита и заштита на податоци. 

Техничките средства и уреди можат да бидат поврзани во систем за техничка заштита. 

Член 31 
 
Техничката заштита  се врши на подрачјето на заштитуваниот објект или  простор, при 

обезбедување на заштитуваните лица, имот и бизнис и при обезбедување на транспорт 

на пари и вредносни пратки. 

Техничките средства кои се користат во приватното обезбедување не е дозволено да се 
користат на начин со кој се нарушува приватноста на другите.  

Член 32 
 
Кога заштитата на објектите или просторот кои се користат за јавна употреба   се врши со 

употреба на уред за снимање на слики,  правното лице и претприемачот за приватно 

обезбедување се должни на видливо место да истакнат известување дека објектот или 

просторот се заштитени со видео обезбедување, а корисникот на услугите е должен тоа 

да го прифати  и да ги чува архивираните снимки најмалку 30 дена и на барање на 

овластениот полициски службеник да ги даде на увид. 

Податоците од став 1 на овој член можат да се користат само за намена за којашто се 
собрани. 
Забрането е отстранување на трети лица и јавно објавување на податоците од став 1. на 
овој член, освен во случаите предвидени со Закон. 

Член 33 

Минималните технички услови кај задолжителното вградување на системот за техничка 

заштита во банките и другите финансиски организации (пошти, штедилници, 

менувачници, трезори и др.) во кои, во согласност со овој Закон, се објавуваат работите 

на приватното обезбедување, ги утврдува Владата. 

Деталниот начин на вршење  на техничката заштита и користењето на техничките 

средства ги утврдува министерот.  



4. Планирање, проектирање, технички надзор, монтажа и одржување на 

системот за техничка заштита 

Член  34 
 
Планирањето на системот за техничка заштита се врши врз основа на процена на ризикот 

при заштита на лица, имот и бизнис, којшто го изработува правно или физичко лице со 

соодветна лиценца во согласност со овој Закон. 

Член 35 
 
Употребените технички средства, во поглед на квалитетот, безбедноста и гаранцијата, 

мораат да ги исполнуваат законските норми и технички стандарди кои важат во 

Република Србија. 

Правното лице и претприемачот за приватно обезбедување  се одговорни за исправноста 

и функционалноста на средствата од став 1 на овој член, а корисникот на услугите  мора 

да обезбеди нивно одржување и сервисирање во согласност со овој Закон и договорот. 

5. Обезбедување на транспорт на пари, вредносни и други пратки 

Член 36 
 
Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување обезбедуваат придружба и 

обезбедување на транспорт и пренос на пари, вредносни  и други пратки ако имаат 

најмалку едно специјално возило за транспорт коешто мора: 

1) да има дозвола за повремен патен сообраќај; 

2) да биде означено во согласност со прописите; 

3) да има постојана двонасочна врска со контролниот центар и делот  на екипата којшто 

го напушта транспортното возило при преземањето  и/или предавањето на вредноста 

(ГСМ мрежа и/или радиоврска со сопствена фреквенција и репетитори); 

4) да има вграден ГПС уред за сателитско следење и далечински мониторинг од 

сопствениот контролен центар; 

5) да поседува вграден тастер за паника со автоматско испраќање на дојавен сигнал во 

контролниот центар; 

6) да има вграден систем за електрохемиска заштита на парите во транспортот или да 

има блиндирано возило или возилото да има специјално зајакнување: каросерија, стакла 

и механички безбедносен сеф за пари монтиран во возилото; 

7) да има вграден мобилен систем за обезбедување на возилото. 

Член  37 

 
Екипата на специјалното возило за транспорт ја сочинуваат возачот и најмалку еден 
придружник. 



Сите членови на екипата на специјалното возило за транспорт и придружниците мораат 

да бидат вооружени со пропишан  тип на огнено оружје и мораат да бидат опремени во 

согласност со овој Закон. 
 

Член 38 
 
Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување можат да вршат 

обезбедување при преносот на пари и вредносни пратки пеш, при што мораат да 

користат системи за електрохемиска заштита на вредностите. 

По исклучок, ако преносот на пари или вредносни пратки се врши со блиндирано,  

односно специјално возило, без систем за електрохемиска заштита, во придружба на 

лицето од обезбедувањето, од возилото до точката на преземање/депонирање на парите 

мора да има уште еден вооружен службеник на обезбедувањето. 

Вкупната тежина на куферот од став 1 на овој член и предметот којшто се пренесува во 

него не смее да биде поголема од 18 кг, освен ако куферот е прилагоден за рачно 

влечење. 
 

Член 39 
 
Преносот на парите и вредносните пратки од членот 38 став 1 на овој Закон го врши  

најмалку едно лице од обезбедувањето во постојана комуникација со контролниот центар 

(ГСМ мрежата и/или радиоврската со сопствена фреквенција и репетитори). 

6. Редарска служба 

Член 40 
 
Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување, во согласност со овој 
Закон, можат да го одржуваат редот:  

1) На јавни собири во смисла на прописите со кои се регулира собирањето на граѓаните; 

2) На спортски настани; 

3) На места и во објекти каде што се собираат граѓаните заради одржување на забавни,  
музички, културни и други настани. 

Лицата од обезбедувањето редарската служба ја вршат без оружје. 

На секои три вработени лица на обезбедувањето во редарската служба, правното лице и 
претприемачот за приватно обезбедување можат повремено и привремено да ангажираат 
дополнителни 10 службеници на обезбедувањето со лиценца. 

Член 41 
 
Кога правното лице и претприемачот за приватно обезбедување даваат услуги за 

одржување на редот на јавните собири од член 40 став 1 точ. 1) и 2) на овој Закон, 

ангажира повеќе од три редари, должно е да направи план за обезбедување, којшто 

организаторот на собирот, заедно со пријавата го доставува до полициската управа со 

седиште на територијата на која се закажува и одржува јавниот собир. 



Планот за обезбедување мора да содржи број и распоред на ангажираните редари, 

овластувања на редарите, податоци за одговорното лице кое ќе раководи со редарската 
служба за време на одржувањето на јавниот собир и средството за комуникација со нив. 

Член 42 
 
Редарите во текот на извршувањето на работата мораат да бидат во униформи и 

опремени со еднообразни јакни или елеци со светлоносни ленти и натпис "Редар" и 

„Steward“ или  "Security". 

Во текот на извршувањето на редарската работа, на редарот на јавен собир не му е 

дозволено да го регулира сообраќајот надвор од обезбедуваниот простор. 

Редарот постапува по наредба на овластениот полициски службеник во согласност со 

Планот за обезбедување. 

Член 43 
 
Редарите кои обезбедуваат во текот на одржувањето на спортски настани постапуваат во 

согласност со овој Закон и прописите со кои се уредува спречувањето на насилството на 

спортските настани. 

7. Контролен центар 

Член  44 
 
Правното лице и претприемачот кои имаат лиценца  за извршување на  физичко-техничка 
заштита на лица и имот и одржување на ред на спортски настани, јавни собири  и други 
места каде што се собираат граѓаните, односно лиценца за обезбедување при транспорт 
на пари и вредносни пратки, мораат да имаат Контролен центар. 

Правното лице и претприемачот коишто имаат лиценца за вршење на монтажа, пуштање 

во работа и одржување на системот за техничка заштита и обука на корисникот, можат да 

имаат Контролен центар. 

Контролниот центар е место опремено со технички уреди за автоматски прием, како и 

обработка на алармните сигнали и другите информации од оддалечените објекти или 

возила кои се заштитени со средства за техничка заштита. 

Контролниот центар мора да има дежурство во текот  на 24 часа. 

Правното лице и претприемачот за приватно обезбедување којшто има сопствен 

контролен центар, мора да има екипа за интервенција по дојавен сигнал, составена од 

најмалку две лица од обезбедувањето. 

Операторот во Контролниот центар   должен е веднаш да ја извести полицијата за 

информациите кои укажуваат дека се врши кривично дело за коешто се гони по службена 

должност или прекршок со елементи на насилство. 

Заштитата на податоците собрани со техничките уреди за автоматски прием, како и 

обработката на алармниот сигнал и другите информации од оддалечените објекти или 

возила кои се заштитени со средствата за техничка заштита се врши во согласност со 

одредбите на член 32 на овој Закон. 



8. Самозаштитна дејност 

 
Член  45 

 
Правните лица и претприемачите, заради организирање на самозаштитна дејност, 
односно заштита на својот имот, бизнис, објекти, простор и лица во него и организирање 
на своја внатрешна (редарска) служба за обезбедување, за одржување на редот можат 
да добијат една или повеќе лиценци кои во согласност со овој Закон се издаваат за 
вршење на приватно обезбедување, ако: 

1) имаат организирана планска, организациона и  контролна функција  при 

самозаштитната дејност; 

2) извршувањето на тие работи е предвидено со внатрешни акти за организација и 

систематизација на работните места, со опис на работните места; 

3) имаат акт за деталите во врска со изгледот на униформата и знакот; 

4) одговорното  лице, надлежно за внатрешно обезбедување, ги исполнува условите од 

член 10 став 1 точка 4)  на овој Закон; 

5) службениците од обезбедувањето имаат лиценца од  член 11 точка 2)  од овој Закон; 

6) обезбедувањето го вршат со оружје и ги исполнуваат условите од овој Закон коишто се 

однесуваат на оружјето. 

На постапката и начинот на издавање на лиценцата од став 1 на овој член, како и на 

начинот на извршување на приватното обезбедување, ако со закон не е поинаку 

определено, се применуваат одредбите на овој Закон со кои се регулираат  соодветни 

прашања за правните и физичките лица кои го извршуваат приватното обезбедување за 

корисниците на услугите. 

Внатрешните служби за обезбедување не можат да даваат услуги од обезбедувањето на 
други. 

VI ОВЛАСТУВАЊА НА ЛИЦЕТО ОД ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 

Член 46 

За време на давањето физичка заштита, лицето од обезбедувањето е овластено: 

(1)  да го  провери идентитетот на лицата кои влегуваат или излегуваат од објектот или 

просторот којшто се обезбедува и во самиот обезбеден простор; 

(2)  да го прегледа лицето или возилото на влезот или излезот  од објектот или просторот 

и во самиот обезбедуван простор; 

(3)  да им забрани на неовластени лица влез и пристап во објектот и просторот којшто се 
обезбедува; 

(4)  да му нареди на лицето да се оддалечи од објектот или просторот којшто се 

обезбедува, ако лицето таму се наоѓа неовластено; 



(5)  да го предупреди лицето коешто со своето однесување или пропусти во работата 

може да ја загрози својата безбедност, безбедноста на другите или да предизвика 

оштетување и уништување на имотот; 

(6)  привремено да го задржи лицето коешто го затекнал во објектот или просторот при 

извршување на кривично дело и тешки прекршоци како  нарушување на јавниот ред и 

мир,  и до доаѓањето на полицијата: 

(7)  да ги употреби следните средства за принуда: 

(1)  средства за врзување, 

(2)  физичка сила, 

(3)  посебно дресирани кучиња, 

(4)огнено оружје, под услови утврдени со овој Закон и со законот со кој се уредува 

употребата на оружје од страна на овластен полициски службеник. 

Овластувањата од став 1 на овој член лицето од обезбедувањето може да ги примени и 

употреби само во заштитуваниот објект или простор, или надвор  од заштитуваниот објект 

и простор кога врши обезбедување на транспорт и пренос на  пари и вредносни пратки, 

при патролирање и кога обезбедува лице во согласност со член 22 од овој Закон. 

Во договорот за обезбедување, којшто правното лице или претприемачот го склучува со 

корисникот на услугите, се наведуваат договорените овластувања од став 1 на овој член. 

Примената на мерките мора да биде пропорционална на законската цел за нивната 

употреба и извршена на начин со кој не се навредува достоинството, угледот и честа или 

друго гарантирано право на човекот. Во текот на примената на мерките никој не смее да 

биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко постапување. 

Службеникот на обезбедувањето смее да постапува само на начин кој е утврден со овој 

Закон и прописи, така што задачата ќе ја изврши со најмалку штетни последици. Ако со 

оглед на околностите е дозволено да се применат повеќе мерки, должен е да ја примени 

најнапред онаа која најмалку му штети на лицето. Со примената на мерките мора да 

престане  тогаш кога ќе престанат и причините поради кои мерките биле применети или 

тогаш кога ќе се утврди дека задачата на тој начин нема да може да се изврши. 

1. Проверка на идентитетот 

Член 47 

 

Проверка на идентитетот се врши со увид во личната карта или друг документ за 

идентификација со фотографија, издаден од надлежните државни органи. 

Лицето од обезбедувањето нема да дозволи влез во обезбедуваниот објект или 

обезбедуваниот простор на лице кое, на барање на обезбедувањето, ќе одбие да се 

идентификува при влегувањето. 



2. Преглед на лица и предмети 

Член 48 
 
Службеникот на обезбедувањето може да изврши преглед на лица и предмети коишто 
лицето ги носи со себе и превозното средство кое влегува или излегува  од 
заштитуваниот  објект или простор. 

Под  преглед на лица се подразбира визуелниот увид во содржината на облеката и 
предметите коишто лицето ги носи со себе. 

Прегледот мора да го изврши лице од истиот пол, освен кога е неопходен итен преглед 

на лицето заради одземање на оружје или предмети подобни за напад или 

самоповредување. 

Под преглед на превозно средство се подразбира преглед на отворениот и затворениот 

простор на сообраќајното средство и предметите кои се превезуваат. 

Прегледот може да се изврши со  користење на технички средства за таа намена . 

Лицето од обезбедувањето ќе го повика лицето самостојно да ја покаже содржината на 

облеката, предметот или возилото. Ако лицето одбие, а постои основано сомневање дека 

лицето, кај себе, во превозното средство или багажот којшто го носи со себе, има 

предмети кои можат да послужат како доказ во прекршочна или кривична постапка, 

службеникот од обезбедувањето  ќе постапи во согласност со член 50 на овој Закон. 

3. Соопштување на предупредување и издавање  наредби 

Член 49 
 
Предупредувањата и наредбите се издаваат со глас, движење на рацете и телото, со 

светлосен или звучен сигнал, со истакнување на знаци и пишани предупредувања и 

забрани. 

Предупредувањата мораат да бидат упатени на јасен и недвосмислен начин. 

4. Привремено задржување на лица 

Член 50 
 
Лицето за обезбедување привремено ќе го задржи лицето затекнато при извршување на 

кривично дело  кое се гони по службена должност во објектот или просторот кој се 

заштитува. 

Лицето лишено од слобода мора веднаш да го предаде на полицијата, а ако тоа не може 

да го стори веднаш, за привременото задржување ќе ја извести полицијата. 

За привременото задржување на лицето ќе состави писмен извештај којшто ќе го предаде 

на полицијата во рок од 24 часа. 



5. Употреба на средства за врзување 

Член 51 
 
Средствата за врзување можат да се употребат за лице кое привремено се задржува 
според одредбите на овој Закон, заради: 

1) Спречување на отпор на лицето или одбивање на напад; 

2) Спречување на бегство на задржаното лице; 

3) Оневозможување на самоповредување или повредување на друго лице. 

Под употреба на средства за врзување се подразбира врзување, по правило на рацете 

пред или зад грбот, со службени лисици, пластични стегачи или други средства за таа 

намена. 

6. Употреба на физичка сила 

Член 52 
 
Под употреба на физичка сила се подразбира користење на вештини за самоодбрана 
заради одбивање на напад и совладување на отпорот на лице кое физички го напаѓа 
лицето од обезбедувањето, лице кое се штити, односно имотот којшто е предмет на 
обезбедување. 

Лицето на обезбедување  применува физичка сила само ако на друг начин не може да 

одбие: 

1) истовремено неиспровоциран и противправен напад со кој се загрозува неговиот живот 

или животот на лицата коишто ги обезбедува; 

2) истовремено неиспровоциран и противправен напад насочен кон уништување, 

оштетување или отуѓување на имотот којшто го обезбедува. 

Член 53 
 
Пред употребата на физичка сила лицето од обезбедувањето мора да го предупреди 

лицето дека против него ќе употреби физичка сила, освен ако со тоа би се довел  самиот 

во опасност или би довел во опасност некој друг. 

Употребата на физичка сила мора да биде пропорционална на нападот којшто се одбива 

и да престане по престанувањето на нападот. 

7. Употреба на посебно дресирани кучиња 

Член 54 

 

Лицата од обезбедувањето можат да употребат посебно дресирани кучиња за 

обезбедување на објектот, спречување на отпор или одбивање на напад врз лице од 

обезбедувањето и друго лице внатре во заштитуваниот простор, во случај кога со овој 

Закон  е дозволена употреба на огнено оружје. 



Службените кучиња можат да се користат само ако се дресирани за вршење на одредени 

работи и ако ги водат обучени лица од обезбедувањето – водичи на кучиња, во 

согласност со важечките прописи во кинологијата. 

При употребата на дресирани кучиња, лицето на обезбедување мора да внимава кучето 

непотребно да не  го повреди лицето против кого се користи. 

Лицето од обезбедувањето не може да користи посебно дресирани кучиња на начин кој 

предизвикува вознемиреност кај граѓаните. 

8. Употреба на огнено оружје 

Член 55 

 

При физичка заштита со оружје, службениците од обезбедувањето можат да користат 

огнено оружје само во случај на нужна одбрана и крајна нужда. 

Пред употребата на огнено оружје, лицето од обезбедувањето мора да се идентификува 

и да издаде јасно предупредување дека има намера да употреби огнено оружје со 

зборовите („стој, обезбедување, ќе пукам"), освен во случаи кога со таквото постапување 
би се довел во опасност или би го довел во опасност лицето коешто го штити. 

9. Обврски по употребата на принудни средства 

Член 56 
 
На лицето коешто е повредено со употреба  на принудни средства, лицето од 

обезбедувањето е должно да му пружи прва помош и веднаш да ја извести медицинската 

служба. 

За употребата на принудни средства, лицето од обезбедувањето ја известува 

надлежната полициска управа. 

Извештајот за употребата на принудни средства од став 2 на овој член, лицето од 

обезбедувањето, во рок од 12 часа го доставува до одговорното лице во правното лице и 

кај претприемачот за приватно обезбедување. 

Одговорното лице во правниот промет и кај претприемачот за приватно обезбедување,  

извештајот со мислењето го доставува до полициската управа во рок од 48 часа. 

Член 57 
 
Попрецизниот начин за употреба на принудните средства утврдени со овој Закон го 
пропишува министерот. 



VII ОЗНАЧУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ 

1. Униформа и ознаки на лицето за обезбедување 

Член 58 

 

Боите и составните делови на униформата којашто ја носат службениците ја пропишува 
министерот. 

Изгледот на униформата се пропишува во согласност со условите и работите коишто се 
вршат. 

Правното лице и претприемачот за приватно обезбедување, врз основа на прописот од 

став 1 на овој член, со свој акт, подетално го утврдуваат изгледот на униформата што ја  

носат лицата од  обезбедувањето. 

Член 59 
 
Правното лице и претприемачот за приватно обезбедување се должни да го утврдат 

изгледот и содржината на знакот (логото) кои ќе ги користат како сопствено обележје на 
униформата, возилата и објектите. 

Член 60 
 
Лицата од непосредното приватно обезбедување се должни да носат униформа. 

Униформата може да се носи само за време на вршењето на работата. 

При обезбедувањето на лица, лицето од обезбедувањето може работите да ги врши и во 

цивилен костум, врз основа на писмен налог од правното лице или претприемачот за 

приватно обезбедување. 

Член 61 
 
Униформата и знакот (логото) на приватното обезбедување, според изгледот и бојата, 

мораат јасно да се разликуваат од униформата и ознаките на возилата на службениците 

во полицијата, војската, царината или униформите на кој било друг државен орган. 

 

2. Легитимација 

Член 62 
 
Легитимацијата на службеникот од приватното обезбедување му ја издава 
Министерството. 
 

Член 63 
 
Лицето од приватното обезбедување, при вршењето на обезбедувањето, мора кај себе 

да ја има легитимацијата и да  му ја даде на увид на овластениот полициски службеник на 

негово барање. 



Легитимацијата содржи лични податоци, фотографија  и назнака со  овластување на 

лицето од приватното обезбедување кому му е издадена. 

Ознаката на припадност на правно лице и претприемач за приватно обезбедување, 

знакот (логото) и натписот „Обезбедување“, односно „Security“, мораат да бидат 

истакнати на виден дел на униформата на лицето од обезбедувањето. 

Правното лице или претприемачот за приватно обезбедување, за службеникот на којшто 

му престанува работниот однос и е распределен на друго работно место без примена на 

овластувањата, или како претприемач само се одјави во Регистарот на стопански 
субјекти, должно е во рок од седум дена да ја врати легитимацијата на Министерството. 

Член 64 
 
Подетално, содржината, изгледот и начинот на употреба на легитимацијата на 

приватното обезбедување ја пропишува министерот. 

3. Ознаки и опрема на возилата 

Член 65 
 
Возилата на приватното обезбедување не можат да бидат опремени со специјална 
звучна и светлосна сигнализација. 

По исклучок, возилата на приватното обезбедување можат да имаат и да користат бело 

ротациско или трепкачко светло, во согласност со прописите со кои се уредува 

безбедноста во сообраќајот на патиштата. 
 

VIII ЕВИДЕНЦИИ 

Член 66 

Министерството ја води следната евиденција: 

1) Евиденција на издадени лиценци за правни лица и претприемачи кои вршат приватно 

обезбедување, која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Назив на правното лице - претприемач, 

(3) Адреса на седиштето и матичен број, 

(4) Сериски број на издадената лиценца, 

(5) Датум на издавање и датум на истек на важноста на лиценцата, 

(6) Податоци за извршениот надзор, 

(7) Службени белешки; 



2) Евиденција на издадени лиценци за физички лица од приватното обезбедување која 

содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Име и презиме  на физичкото лице, 

(3) Адреса на живеење/престој и матичен број  на граѓанинот, 

(4) Број на издадената лиценца, 

(5) Службени белешки; 

 

3) Евиденција на издадени легитимации за лицата од обезбедувањето која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Назив на правното лице – претприемачите кои поднесуваат барање за 

издавање на легитимација, 

(3) Адреса на седиштето и матичен број, 

(4) Список со имиња и презимиња на лицата од обезбедувањето, адреса 

на живеење /престој, типови и броеви на лиценци, 

(5) Број на издадената легитимација, 

(6) Датум на издавање и рок на важност, 

(7) Датум на враќање на легитимацијата, 

(8) Податоци за извршениот надзор, 

(9) Податоци за преземените мерки, 

(10) Службени белешки. 

 

Евиденциите од став 1 на  овој член се водат во вид на регистар, како електронска база 

на податоци и се чуваат трајно. 

Член 67 

Правните лица и претприемачите за приватно обезбедување ги водат следните 
евиденции: 
 
1) Евиденција за повремено и привремено ангажирање на лицата од обезбедувањето, 
која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Име и презиме на лицето од обезбедувањето, 

(3) Број на легитимација на лицето од обезбедувањето, 

(4) Датум и време на ангажирање кај работодавачот, 

(5) Вид на работите коишто ги врши во редарската служба, 

(6) Место на работа и работен распоред (назив и седиште на корисникот 

на услугите, датум на почеток и завршување на работата кај корисникот на 

услугите), 



(7) Напомена (настани, забележувања и сл. во текот на реализацијата на 

договорот); 

2) Евиденција на склучени договори со корисниците, која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Број и датум на склучување/раскинување на договорот за 
обезбедување, 

(3) Назив/име и презиме и седиште на корисникот на услугите, 

(4) Предмет на договорот за обезбедување (тип на договорени услуги), 

(5) Име и презиме на надзорникот за обезбедување за реализација на 
договорот, 

(6) Број на ангажирани лица за обезбедување за реализација на 
договорот, 

(7) Број на ангажирано оружје за реализација на договорот, 

(8) Број на ангажирани транспортни возила за реализација на договорот, 

(9) Напомена (настани, забележувања и сл. во текот на реализацијата на 
договорот); 

3) Евиденција на збирки на податоци за правните и физичките лица кои се обезбедуваат, 

која содржи: 

(1)  Вид на податоци и назив на збирката на податоци, 

(2) Вид на работи за обработка (системи за техничка заштита, физичка 

заштита и др.), 

(3) Назив, име, седиште и адреса на правното лице за приватно 

обезбедување, 

(4) Датум на започнување на обработката, односно воспоставувањето на 

збирката на податоци, 

(5) Цел на обработката (превентивна заштита и др.), 

(6) Правна основа за обработка, односно воспоставување на збирка на 

податоци (договор и др.), 

(7) Категорија (правно и/или физичко)  на лица на коишто се однесуваат 

податоците, 

(8) Вид и степен на трајност на податоците, 

(9) Начин на собирање и чување на податоците (системи за техничка 

заштита, извештаи на лицата од обезбедувањето за физичка заштита на 

лица и др.), 

(10) Рок на чување и употреба на податоците, 

(11) Назив, име, седиште и адреса на корисниците на податоци, 

(12) Име, презиме, место и адреса на престој на лицата кои се 

обезбедуваат, 



(13) Ознака за внесување, односно изнесување на податоци од Република   

Србија со назив на државата, односно меѓународната организација и 

странскиот корисник, правната основа за внесување, односно изнесување 

на податоците, 

(14) Преземени меки за заштита на податоците, 

(15) Барања од корисници во врска со обработката на податоците; 

4) Евиденција на заштитувани објекти и простори кои се обезбедуваат, која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Назив на корисникот, место и адреса на објектите и просторот коишто 

се обезбедуваат, 

(3) Број на ангажирани лица на обезбедување, 

(4) Датум на почеток/завршување на обезбедувањето, 

(5) Големина на објектот, 

(6) Напомена (специфичности на објектот од значење за 

обезбедувањето); 

5) Евиденција на оружје, муниција, опрема и средства за работа, која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Назив на правното лице од кое е набавено/примено оружјето и 

муницијата, 

(3) Датум на прием на оружјето и муницијата, 

(4) Назив и број на документот врз основа на кој се набавени/примени  

оружјето и муницијата, 

(5) Податоци (тип, марка, калибар, фабрички број, количина), 

(6) Податоци за муницијата (тип, калибар, количина), 

(7) Напомена (податоци за отуѓеното, депонирано во МВР, продадено, 

изгубено, оштетено оружје и муниција и сл.); 

6) Евиденција за издадени налози за носење на оружје и цивилни костуми, којашто 

содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Датум и време на издавање/враќање на налогот, 

(3) Име и презиме на лицата за обезбедување на коишто им е издадено 

оружје и количината на муниција, 

(4) Име, презиме, место и адреса на живеење на лицата кои се 

обезбедуваат со оружје, 

(5) Назив на корисниците, место и адреса на објектите коишто се 

обезбедуваат со оружје, 

(6) Број на  ангажирани лица за обезбедување, 

(7) Датум на почеток /завршување на обезбедувањето, 



(8) Податоци за исправноста на оружјето и муницијата, 

(9) Напомена (податоци за употреба на оружје и муниција во времетраење 

на налогот); 

7) Евиденција на одржани вежбовни гаѓања од огнено оружје која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Назив на овластено стрелиште, 

(3) Име и презиме на лицето за обезбедување, 

(4) Датум и време на вежбовното гаѓање, 

(5) Тип, марка и сериски број на оружјето со кое се изведува гаѓањето, 

(6) Тип на гаѓање, калибар и количина на потрошена муниција, 

(7) Резултат од вежбовното гаѓање, 

(8) Име и презиме на одговорното лице за изведување на вежбовното 

гаѓање, 

(9) Напомена (согледувања од извршеното вежбовно гаѓање); 

8) Евиденција за примена на принудни средства: 

(1) Идентификациски податоци на лицето од обезбедувањето коешто 

поднесува извештај, 

(2) Датум, време и место на настанот, 

(3) Име, презиме, адреса и други лични податоци на лицето против кое е 

применето принудно средство, 

(4) Тип на принудно средство, 

(5) Тип и степен на секоја повреда нанесена на кое било лице (цивилно 

лице или лице од обезбедувањето), а која е резултат на примена на сила, 

(6) Датум, време и место на примена на медицински третман врз 

повредените; 

(7) Име и презиме и броеви на лични карти на сведоците на настанот; 

(8) Датум и време на извештајот на подрачната полициска управа; 

9) Евиденцијата на извештаите за кривични дела кои се водат по службена должност и 

прекршоците со елементи на насилство доставени до надлежната полициска управа 

содржат: 

(1) Реден број, 

(2) Вид на кривично дело/прекршок (квалификација), 

(3) Податоци за изворот на информации во врска со предметниот 

извештај (алармни системи, физичко лице, лице од обезбедување, други 

извори), 

(4) Назив на ПУ до која е доставен извештајот, 

(5) Датум, време и начин на кој е поднесен извештајот до ПУ (по телефон, 

писмено, лично), 

(6) Име презиме и функција на лицето од обезбедувањето кое го 

доставило извештајот, 



(7) Податоци за преземените мерки од страна на лицето од 

обезбедувањето по доставувањето на извештајот, 

(8) Податоци за мерките преземени од страна на ПУ по доставувањето на 

извештајот, 

(9) Напомена (статус на извештајот: активен/пасивен); 

10) Евиденција за извршена стручна обука и стручен испит на лицето од обезбедувањето, 

која содржи: 

(1) Реден број, 

(2) Вид на извршената стручна обука и стручен испит, 

(3) Датум и број на издадени потврди за обученост, како и сертификати за 

положен стручен испит, 

(4) Назив на Центарот за обука кој ја издал потврдата за обученост и 

телото кое го издало сертификатот за положен стручен испит, 

(5) Датум и место на изведување на кондициски обуки по видови 

(вежбовни гаѓања, боречки вештини, студија на случај) со број на лица од 

обезбедувањето присутни на обуката и податоци за учесниците, 

(6) Напомена. 

Евиденција, според точка 2 став 1 од овој член, правните лица и претприемачите од член 

45 на овој Закон (самозаштита) водат за договори кои ги склучуваат со правни лица од 

областа на приватно обезбедување. 

Евиденција од став 1 точка 5), 6) и 7) од овој член не водат правни лица и претприемачи 

кои приватното обезбедување не го вршат со оружје. 

Евиденциите од став 1 на овој член се водат рачно или електронски, во согласност со 

прописите со кои се уредува заштитата на податоците на личноста и трајно се чуваат. 

 

IX ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ 

Член 68 
 
Податоците кои се собираат во текот на извршувањето на приватно обезбедување можат 

да се користат само за целта за којашто се собрани и не можат да се отстапат на трети 

лица или јавно да се објавуваат, освен ако не е пропишано на друг начин или договорено. 

Лицето за кое се однесуваат податоците има право да бара прибраните податоци да му 

се дадат на увид, што опфаќа право на преглед, читање и слушање на податоците, како и 

правење забелешки, а на свој трошок и добивање и копии од податоците (фотокопија, 

аудио копија, видео копија, дигитална копија и сл.) во облик во којшто се наоѓа 

информацијата, како и, во согласност со прописите, да бара измена или бришење на 

податоците. 



Ако збирката на податоци востановена со договорот, или врз основа на согласност во 

пишана форма, во случај на исполнување или раскинување на договорот, односно 

повлекување на согласноста во писмена форма, правното лице за приватно 

обезбедување, односно претприемачот за приватно обезбедување, се обврзува да ги 

предаде податоците на корисникот или да ги избрише во рок од 15 дена од денот на 

раскинувањето на договорот, односно од повлекувањето на согласноста, а другите 

податоци кои не се од важност или корисникот одбива да ги преземе,  да ги уништи во рок 

од осум дена. 

Член 69 
 
Правни лица и претприемачи кои извршуваат дејност од областа на приватното 

обезбедување, како и лицата од обезбедувањето, се должни, како тајна, во согласност со 

Законот и другите прописи со кои се уредува тајноста на податоците, да ги чуваат сите 

податоци до кои доаѓаат во текот на  должноста, освен во случаи предвидени со закон. 

Обврската од став 1 на овој член трае и по престанокот на извршување на дејствија на 

правни лица и претприемачи кои извршуваат дејност од областа на приватното 

обезбедување, односно по престанувањето на работниот однос на лицето од 
обезбедувањето, сè до законски пропишаниот рок . 

X НАДЗОР 

Член 70 

Надзор над спроведувањето на овој Закон врши Министерството. 

 

Член 71 

Овластените полициски лица од Министерството, во вршењето надзор над 
спроведувањето на овој Закон, покрај овластувањата за преземање мерки утврдени со 
закон со кој се уредува инспекцијата, имаат право  и должност да го проверуваат и 
начинот на чување и носење на огненото оружје, психофизичката способност и 
оспособеноста на лицето од обезбедувањето за ракување со огнено оружје, како и, по 
потреба, да спроведат  други активности со кои се остварува непосреден и ненајавен 
увид во извршувањето на дејноста од областа на приватното обезбедување. 

Член 72 
 
Овластените полициски лица од Министерството, покрај овластувањето за изрекување 

мерки утврдени со закон со кој се уредува инспекцијата, имаат право и должност на 

правното лице и на претприемачот кои имаат лиценци за извршување дејност од областа 

на приватно обезбедување привремено да им забранат да извршуваат дејност, а на 

лицето од обезбедувањето привремено да му забранат да извршува приватно 
обезбедување ако активноста или работите ги врши: 

1) Без лиценци или овластување; 
2) Без склучен договор; 
3) Без потребни кадровски и технички услови; 
4) На нестручен или непрофесионален начин со кој може да предизвика штета или 
опасност за корисникот, лицето од обезбедувањето или трето лице; 



5) Спротивно на налогот за извршување дејност, односно вршење на активности во 
согласност со овој Закон. 

Наложувањето мерки со кои се обезбедува правното лице и претприемачот кои имаат 

лиценца за вршење на дејност од областа на приватно обезбедување или лице од 

обезбедувањето да ги отстранат неправилностите во вршењето на дејноста, односно 

активности поврзани со приватно обезбедување, и нивното вршење да го усогласат со 

овој Закон, овластените полициски лица од Министерството издаваат решение, со тоа 

што наложениот рок за извршување на мерките за отстранување на неправилностите не 
може да биде подолг од 60 дена. 

Член 73 
 
Овластените полициски лица од Министерството можат лицето кое ја поседува 

лиценцата која за вршење активности од областа на приватното обезбедување се издава 

на физичко лице, да го упатат на лекарски преглед ако оправдано се посомневаат дека 

веќе не ги исполнува психофизичките услови за вршење дејност. 

 
Член 74 

 
Против решението од чл. 72  и  73  од овој Закон може да се поднесе жалба до 
министерот. 
 

Член 75 
 
Министерот, во согласност со прописите со кои се уредува  државната управа, а со цел 

остварување соработка со здруженијата на правни лица и претприемачи кои имаат 

лиценца за извршување на  дејност од областа на приватното обезбедување и лица од 

обезбедувањето, и следење на тематиката од областа на приватното обезбедување и 

поднесување иницијативи во смисла на унапредување на активностите во таа област во 

согласност со новите стандарди, со решение воспоставува посебна работна група - 

Стручен совет за унапредување на приватното обезбедување и јавното приватно 

партнерство во секторот за безбедност. 

Регистрираните здруженија на правни лица и претприемачи кои имаат лиценца за 

вршење дејност од областа на приватното обезбедување и лица од обезбедувањето, од 

редот на своите членови му предлагаат на министерот кандидат за член на Стручниот 

совет за унапредување на приватното обезбедување. 

XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динара, за прекршок ќе се казни правно лице за 

приватно обезбедување: 

1) Ако извршува полициски или други безбедносни активности кои ги вршат органите на 

државната управа, односно ако врши дејности кои се во исклучива надлежност на 

државните органи и применува оперативни методи и средства, односно оперативно-

технички средства кои надлежните органи ги применуваат врз основа на посебни прописи 

(член 2. став 2 и 3); 



2) Ако врши посредување во наплата на побарувања (член 7); 

3) Ако спроведува обука на физички лица за вршење на активности од областа на 

приватното обезбедување, а не ги исполнува или престане да ги исполнува 

материјалните,техничките, стручните и кадровските услови за изведување на  обука и ако 

обуката ја спроведува без добиено овластување од Министерството (член 13. став 1); 

4) Ако вршењето на активности од областа на приватното обезбедување на лица,  имот, 

го врши на начин со кој се попречува работата на државните органи и се нарушува мирот 

на граѓаните (член 19); 

5) Ако врши дејност од областа на приватното обезбедување, а нема склучен писмен 

договор со правното или физичкото лице кому му ја  дава услугата  (член 20. став 1); 

6) Ако во рок од осум дена од денот на настанатата промена не достави известување за 

склучен договор, анекс на договор или раскинување на договор (член 20 став 4); 

7) Ако физичка заштита врши надвор од заштитуваниот објект или граница на штитениот 

простор (член 21. став 2); 

8) Ако без добиена согласност од Министерството, физичката заштита на лице (лично 

обезбедување)  ја врши на јавно место (член 22. став 1); 

9) Ако поседува огнено оружје коешто според типот и бројот не одговара на дозволените 

типови и број или ако оружјето и муницијата ги набавил без одобрување од 

Министерството (член 24); 

10) Ако дејноста од областа на приватното обезбедување ја врши со оружје, а најмалку 

еднаш годишно не изврши вежбовно гаѓање за лица од обезбедувањето кои  

обезбедуваат со оружје (член 28); 

11) Ако при вршењето заштита на објекти или простор којшто  се користи за јавна 

употреба користи уреди за снимање слики, а на видно место не истакне известување дека 

објектот или просторот е заштитен со видео обезбедување или ако не архивира снимки 

или архивираните снимки, на барање, не ги даде на увид на овластено полициско лице 

(член 32. став 1); 

12) Ако, спротивно на прописите, или во согласност со Законот, податоците од 

архивираните снимки, во согласност со договорените услови, не ги користи за целта за 

којашто се собрани или ако ги отстапи на трети лица или јавно ги објави (член 32. став 2. 

и 3); 

13) Ако придружува и обезбедува транспорт и пренос на пари, скапоцености и други 

пратки, а нема најмалку едно специјално возило за транспорт (член 36); 

14) Ако при придружба и обезбедување на транспорт и пренос на пари, скапоцености и 

други пратки, на сите членови на екипата на специјалното возило за транспорт и другите 

придружни лица не им обезбеди прописно оружје и друга опрема во согласност со 

прописите предвидени во областа на безбедност и здравје при работа (член 37. став 3); 

15) Ако обезбедува пренос на пари и вредносни пратки пеш, а не користи системи за 

електрохемиска заштита на вредностите, односно доколку обезбедува транспорт на пари 



и вредносни пратки без блиндирано, односно специјално возило, со најмалку две 

вооружени лица од обезбедувањето (член 38. став 1. и 2); 

16) Ако организира активности околу одржување на ред, односно редарска служба со 

носење оружје (член 40. став 2); 

 

17) Ако има лиценца за физичко-техничка заштита на лица и имот и одржување ред на 

спортски приредби, јавни собири и на други места каде што се собираат граѓани, односно 

лиценца за обезбедување на транспорт и пренос на пари и вредносни пратки, а нема 

Контролен центар со организирано дежурство во текот на 24 часа и ако нема тим за 

интервенција по дојавен сигнал од најмалку две лица од обезбедувањето (член 44. став  

1, 4. и 5); 

18) Ако утврди униформа и знак (лого) на приватното обезбедување, кои по изглед и боја 

јасно не се разликуваат од униформите и ознаките на полицијата, војската, царината или 

униформи и ознаки на кој било друг државен орган  (член 61); 

19) Ако користи возила опремени со специјална звучна и светлосна сигнализација (член 

65. став 1); 

20) Ако податоците кои се собрани во текот на процесот на приватно обезбедување не ги 

користи со целта за која се собрани или ги отстапи на трети лица или јавно ги објави 

(член 68. став 1); 

21) Ако на лицето на коешто се однесуваат податоците и коешто бара собраните 

податоци  да му се стават на увид, не му ги стави на увид, односно ако не изврши измена 

или бришење на податоците (член 68. став 2); 

22) Ако податоците од збирката на податоци, која е утврдена со договорот или со 

согласност во писмена форма, во случај на исполнување или раскинување на договорот 

или повлекување на согласноста во писмена форма, не се предадат на корисникот или не 

се избришани во рок од 15 дена од денот на престанокот на мандатот на договорот или 

повлекувањето на согласноста, односно ако во рок од осум дена не ги уништи другите 

податоци кои не се важни или корисникот одбива да ги преземе (член 68. став 3); 

23) Ако, во тајност, во согласност со закон и други прописи кои се однесуваат на 

доверливоста на податоците, не ги чува сите податоци што ги открива при извршување 

на должноста (член 69. став 1); 

24) Ако во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон нема да се 

депонира технолошкиот вишок оружје и муниција во Министерството (член 89. став 1). 

За дејствијата од став 1 точки 1) - 4), 9), 16) на овој член, покрај глобата, на правното 

лице за приватно обезбедување може да му  се изрече и заштитна мерка забрана за 

вршење на дејност во траење од шест месеци до три години. 

За дејствијата од став 1 на овој член, доколку во рок од осум дена од престанокот на 

работата на правното лице или гаснењето на правното лице без да ја извести 

надлежната полициска управа (член 18) и ако во рок од 48 часа од употребата на 

принудните средства до  надлежната полициска администрација не достави извештај со 

мислење за употребата на овие средства (член 56 став 4), ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за приватно обезбедување прекршочна мерка со 



парична казна од 5.000 до 50.000, и / или наметнување на заштитни мерки за забрана на 

вршење на дејност во траење од три месеци до една година за прекршоците од став 1 
точки 1) - 4) и 16) на овој член.. 

Член 77 
 
Со парична казна од 100.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице за 

приватно обезбедување: 

1) Ако не достави лекарско уверение за психофизичка способност за секое физичко лице 

за кое е издадена лиценца (член 12 став 4); 

2) Ако не достави лекарско уверение за психофизичка способност за секое физичко лице 

за кое е издадена лиценца (член 12 став 4); 

3) Ако спроведува  обука на лица за вршење на работи на приватно обезбедување, кои 

не ги исполнуваат условите од член 12, став 1, 1), 2), 3) и 5) од овој Закон (член 12 став 

6); 

4) Ако техничките средства кои се користат во извршувањето на активности од областа 

на приватното обезбедување ги користи на начин што не ја почитува приватноста на 

другите (член 31 став 2); 

5) ) Ако употребува  технички средства кои во однос на квалитетот, безбедноста и 

гаранциите не ги исполнуваат законските и техничките стандарди кои се применуваат во 

Република Србија, или ако тие не ги одржува во исправна и функционална состојба (член 

35); 

6) Ако за вршење на работите при одржување на ред, односно редарските служби на 

јавен собир, не направи план за обезбедување (член 41 став 1); 

7)  Ако при организација на редарска служба редарите не се униформирани и опремени 

со еднообразни јакни или елеци со рефлектирачки ленти и утврдени натписи (член 42 

став 1); 

8) Ако не го утврди изгледот на униформите коишто ги носат лицата за обезбедување 
(член 58 став 3); 

9) ) Ако не го утврди изгледот и содржината на знакот (логото) кој ќе го користи како свое 

обележје на униформата, возилата и објектите (член 59); 

10) Ако на лицето за обезбедување му даде да користи униформа  на која, на видно 

место не се истакнати ознаки на припадност (член 63 став 3); ако не ја води или чува 

пропишаната евиденција или ја води и чува на  начин којшто не е пропишан (член 67). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе му се изрече прекршочна парична казна и на 

одговорното лице во правниот субјект за приватно обезбедување во износ од 5.000 до 

50.000 динари. 



Член 78 
 
За дејствијата од член 76 став 1 на овој Закон ќе му се изрече прекршочна казна и  на 

претприемачот за приватно обезбедување во износ од 50.000 до 500.000 динари. 

За дејствијата  од член 76, став 1 точки 1) - 4), 9), 16) на овој Закон, покрај паричната 

казна, на претприемачот за приватно обезбедување може  да му  се изрече и заштитна 

мерка забрана за вршење на дејност во траење од шест месеци до три години. 

За дејствијата од  член 77 став 1 на овој Закон ќе му се изрече прекршочна казна на 

претприемачот за приватно обезбедување во износ од 50.000 до 250.000 динари. 

 
Член 79 

 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, или со казна затвор до 30 дена, ќе се казни 

за прекршок лице од обезбедувањето: 

1)  Ако при физичка заштита на лица, имот и бизнис, освен во случаите од член 25 став 2 

на овој Закон, оружјето и муницијата ги носи надвор од заштитуваниот објект или простор  

или без согласност на Министерството (член 25 став 1); 

2)  Ако носи  оружје, а со него нема налог за носење службено оружје и, по барање на 

овластено службено лице од Министерството, не го даде на увид оружјето и налогот, 

односно ако за време на извршување на својата должност носи лично оружје (член 26 

став  2 и 3 ); 

3) Ако надвор од заштитуваниот објект не постапи по наредба на полициско лице, освен 

во случаи кога со таа постапка би извршил кривично дело (член 27); 

4) Ако редарската служба ја извршува со оружје (член 40 став 2); 

5) Ако врши дејствие за кое не е овластен, ако овластувањата ги употреби надвор од 

заштитуваниот објект или простор, освен кога надвор од заштитуваниот објект и простор  

обезбедува транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки, како и при 

патролирање и кога обезбедува лице во согласност со член 22 на овој Закон, доколку при 

примена на мерки подложи лице на мачење, нечовечко или понижувачко постапување, 

ако при примена на повеќе дозволени мерки  не ја примени прво онаа која на лицето 

најмалку му наштетува и ако со примена на мерката не престане причината поради која е 

употребена или тогаш кога ќе утврди дека на тој начин нема да ја изврши задачата (член 

46);  

6) Ако врши преглед на лице кое не е од ист пол, освен кога има потреба од итна 

проверка на лицето заради одземање на оружје или предмети погодни за напад или 

самоповредување (член 48 став 3); 

7) Ако привремено не го задржи лицето затекнато во објектот или просторот кој го 

заштитува при извршување на кривично дело, ако за привременото задржување веднаш 

не ја извести полицијата и не постапи во согласност со добиениот налог и ако не направи 

писмен извештај за привремено задржаното лице и не го предаде на полицијата во рок од 

24 часа (член 50); 

8) Ако средствата за врзување ги употреби за други цели кои не се пропишани (член 51); 



9) Ако користи физичка сила за други цели кои не се пропишани (член 52); 

10) Ако пред употребата на физичка сила не го предупреди лицето дека против него ќе 

употреби физичка сила, освен ако со тоа самиот или некој друг не доведе во опасност и 

ако се користи физичка сила која не е пропорционална на нападот што треба да се одбие 

и ако не престане со употреба на физичка сила по завршувањето на нападот (член 53); 

11) Ако не даде прва помош на лицето повредено при употреба на сила и веднаш не 

повика брза помош, ако веднаш не ја извести надлежната полициска управа за употреба 

на средства за принуда, а извештајот за употреба на средства за принуда не го достави 

во рок од 12 часа до одговорното лице на правниот субјект или претприемачот за 

приватно обезбедување (член 56); 

12) Ако за време на извршување на должноста не носи униформа или ја носи кога не 

извршува активности коишто се во рамките на приватното обезбедување (член 60. став 1. 

i 2); 

13) Ако при извршување на задачите од областа на безбедноста со него нема 

легитимација, или ако не ја даде на увид на овластено полициско лице, на негово 

барање, и ако, по престанокот на работниот однос или прераспоредувањето на друга 

позиција без овластувања, или како претприемач се одјави во Регистарот на трговски 

друштва, во рок од седум ден не ја врати легитимацијата во Министерството (член 63 

став 1 и 4.); 

14) Ако во текот на работниот однос и по неговиот престанок, како тајна, во согласност со 

Законот и другите прописи коишто се однесуваат на доверливоста на податоците, не ги 

чува сите податоци што ги осознава при извршувањето на обврските (член 69). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари или казна затвор до 30 дена ќе се казнат за 

прекршок членовите на екипата на специјалното возило за транспорт и придружниците  

коишто не се вооружени со пропишан тип на огнено оружје и опремени  во согласност со 

прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа (член 37  став 3). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари или казна затвор до 30 дена ќе се казни 

редар за сторен прекршок ако во текот на извршувањето на работата не е во униформа и 

опремен со еднообразна јакна или елек со рефлектирачки ленти и соодветен натпис, ако 

регулира сообраќај надвор од границите на заштитуваниот простор и ако не постапува во 

согласност со наредбите на овластеното полициско лице  (член 42). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари или казна затвор ќе се казни операторот во 

Контролниот центар ако не ја извести полицијата за дело кое укажува на кривично дело 

кое се гони по службена должност или прекршок со елементи на насилство (член 44 став 
6). 

Член 80 
 
Парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе му се изрече за прекршок на правното 

лице кое ги користи услугите на приватно обезбедување: 

1)  Ако користи услуги на приватно обезбедување, а нема потпишано писмен договор со 

физичко или правно лице кое го задолжил да му ги пружи понудените услови (член 20 

став 1); 



2) ) Ако за вршење на работите на приватно обезбедување ангажирал правно лице или 

претприемач или физичко лице кои немаат лиценца (член 20 став 3). 

За дејствијата од став   1 на овој  член ќе се казни претприемачот кој ги користи услугите 

на приватното обезбедување со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

За дејствијата од став   1 на овој член ќе се казни физичкото лице кое ги користи услугите 

на приватното обезбедување со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни правното лице, односно претприемачот 

со изрекување на заштитна мерка  забрана за извршување на одредени работи, односно 

извршување дејност во траење од три месеци до една година. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во правниот субјект со 

изрекување на заштитна мерка забрана за извршување на одредени работи, односно 

извршување дејност во траење од три месеци до една година. 

Член 81 
 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни правното лице кое користи 

услуги на приватното обезбедување: 

Ако не прифати на видно место да се истакне дека објектот или  просторот, кој се користи 

за јавна употреба, е под заштита со безбедносен видео надзор и ако архивираните 

снимки не ги чува најмалку 30 дена или, на барање на овластено полициско лице, не ги 

стави на увид (член 32 став 1);  

Ако не обезбеди одржување и сервисирање на техничките средства во согласност со овој 

Закон и договорот (член 35 став 2). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни претприемачот кој ги користи услугите на 

приватното обезбедување со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни физичкото лице кое ги користи услугите 

на приватното обезбедување со парична казна од 50.000 до 500.000 динари или казна 

затвор во траење до 30 дена. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правниот субјект,и 

одговорното лице кај претприемачот кои користат услуги на приватно обезбедување со 

парична казна во износ од 5.000 до 50.000 динари, како и кумулативно изрекување на 

заштитна мерка забрана за извршување на одредени работи, односно извршување 
дејност во траење од три месеци до една година. 

Член 82 
 
Со парична казна во износ од 100.000 дo 500.000 динари ќе се казни за сторен прекршок 

организаторот на собир кој користи услуги на приватно обезбедување ако со пријавата за 

организирање на јавен собир не достави и план за обезбедување до полициската управа 

со седиште на територијата на која се закажува и организира јавниот собир и користи 

приватно обезбедување, а нема склучен договор во писмена форма со правно или 

физичко лице кое го ангажирал за давање на тие услуги (член 41 став 1) (член 20 став 1). 



За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај организаторот на 

собирот со парична казна во износ од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 83 
 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице 

кое организира самозаштитана дејност, односно коешто заштитата на својот имот, 

бизнис, објекти и простор, како и лицата во нив, ги врши преку своја внатрешна 

(редарска) служба за обезбедување и  одржување на редот, a притоа нема  соодветна 

дозвола, односно преку внатрешната служба за обезбедување им дава услуги за 

обезбедување  на други (член 45 став 1) и 3). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок претприемачот кој 

организира самозаштитана дејност, односно којшто заштитата на својот имот, бизнис, 

објекти и простор, како и лицата во нив, ги врши преку своја внатрешна (редарска) служба 

за обезбедување за одржување на редот со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

Член 84 
 
Со парична казна од 100.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице 

овластено да спроведува обука на физички лица  за приватно обезбедување ако  лицето  

коешто ја посетува обуката не ги исполнува пропишаните услови (член 12 став 6). 

За дејствијата од став 1 на овој член за прекршок ќе се казни претприемачот кој е 

овластен да врши обука на физички лица за приватно обезбедување со парична казна од  

50.000 до 500.000 динари. 

XII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
 
Прописите за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој Закон. 

Член 86 
 
Правните лица и претприемачите коишто на денот на влегувањето во сила на овој Закон 

вршат приватно обезбедување ќе ја усогласат својата работа со одредбите на овој Закон 

во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон, освен за одредбите 

од член 24 став 1 и член 38 од овој Закон, за кои рокот за усогласување со одредбите на 
овој Закон е три години. 

Член 87 
 
Правното лице и претприемачот со лиценца за извршување на обезбедување на 

транспорт и пренос на пари и вредносни пратки должни се, во рок од 18 месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој Закон, да набават специјализирано возило за транспорт 

коешто ги исполнува условите од  член 36 т. 1)-5)   на овој Закон, односно во рок од три 

години од денот на влегување во сила на овој Закон да набават возило коешто ги 
исполнува условите од  член 36 т. 6 ) и 7)  на овој Закон. 



Член 88 
 
Физичките лица кои во време на влегувањето во сила на овој Закон  се вработени кај 

правни лица кои вршат приватно обезбедување со непрекинато траење од  пет години, 

можат да продолжат со својата работа во приватното обезбедување, а барањето за 

минимално стручно образование да го исполнат во рок од три години од денот на 

влегувањето во сила на овој Закон 

Другите услови пропишани со овој Закон лицата коишто на денот на влегувањето во сила 

на овој Закон вршат приватно обезбедување мораат да ги исполнат во рок од 18 месеци 

од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

Член  89 
 
Правното лице за приватно обезбедување коешто на денот на влегувањето во сила на 

овој Закон поседува оружје во број поголем од половината вработени во обезбедувањето 

со оружје, должно е тоа оружје со муницијата да го предаде (депонира) во 

Министерството, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

Предаденото оружје и муниција можат да се преземат во рок од една година од денот на 

влегувањето во сила на овој Закон, ако правното лице за приватно обезбедување го 

зголеми бројот на вработените на кои треба да им обезбеди оружје, во согласност со 

член 24 став 2 на овој Закон, а можат и да се отуѓат, непосредно или со посредство на 

стопански субјект овластен за промет со оружје и муниција, во рок од една година од 

денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

За бројот и типот на оружјето од став 1 на овој член, Министерството донесува одлука за 

правното лице. 

Ако оружјето не се отуѓи или не се преземе  во роковите од став  2 на овој член,  станува 
сопственост на Република Србија. 

Член 90 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престануваат да важат одредбите на член 

17 став 2 точка 1) и член 18 од Законот за оружје и муниција („Службен весник на РДС", 

бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 - др. закон, 101/05 -др. закон и 27/11 - БУС) 

и член 8 став 2 и 3, член 8б и член 21 став 1 точка 5) на Законот за спречување на 

насилство и недолично однесување на спортски настани („Службен весник на РС“,  бр. 
67/03, 101/05, 90/07, 72/09 - др. закон и 111/09). 

Член 91 
 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на 

Република Србија“. 


