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1.Институционален  дизајн на приватното обезбедување во Република Македонија 

 

 ˮБезбедноста е функција, односно континуирана дејност, во прв ред на 

државните институции и другите носитеи на безбедносни улоги за отстранување на 

вистинските и потенцијални опасности нат емелните заштитени вредности кои се 

дефинирани како витални вредности на државата и општеството.“
1

 Дејноста на 

обезбедување на имот и лица односно приватното обезбедување е дел од оваа безбедносна 

функција и има посебно место и значење во националната безбедност. “Системот според 

тоа е надворешен израз на уреденоста на одредена дејност во општеството со која се 

задоволуваат виталните потреби на целокупното општество. Со оглед на целите и 

содржините во рамките на безбедносниот систем на современите држави разликуваме два 

дела: 

 Функционален – видови и облици на активност и 

 Институционален односно структурален – организација и носители на 

активности.ˮ
2
 

 Системот за национална безбедност се објаснува како функција (надлежности во 

безбедносната сфера), организација (институции на безбедносниот систем) и активности. 

Hewedy, националната безбедност ја определува како функција на националните држави, 

со помош на кои, во согласност со сопствените можности сега и во иднината, почитувајќи 

ги глобалните промени и развој во светот, ги штита сопствениот идентитет, опстанокот и 

интересите.
3
 Јаворовиќ, под национална безбедност подразбира внатрешна и надворешна 

безбедност на државата односно безбедност на државата во однос на надворешната и 
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внатрешната загрозеност.
4

 Очигледно, националната безбедност подразбира од една 

страна, состојба на безбедност на националната држава преку свесно и организирано 

дејствување на државата и општеството насочено со цел осигурување на опстанокот, 

развојот и егзистенцијата на поединецот, општеството и државата односно нивно 

обезбедување од сите извори на загрозување во современиот свет, од друга страна.
5
 

 Дејноста приватно обезбедување се појавува како потсистем на националниот 

безбедносен систем, и како потсистем од една страна е произлезен од истиот и 

функционира во негови рамки. “Концептот на приватно обезбедување во актуелните 

услови на живеење и работење претставува реален и неминовен сегмент од интегралниот 

систем на националната безбедност. современите демократски држави одамна имаат 

делегирано дел од своите безбедносни функции на приватниот сектор, така што со 

децениии обезбедувањето на физичкиот интегритет  на личности и заштитата на објекти 

се вбројуваат во надлежности на приватниот бебедносен сектор.ˮ
6

 Од друга страна, 

евидентното напуштање на традиционалниот коонцепт за национална безбедност, 

“процесите на општествено-економска транзиција, т.е. промените во доминантниот облик 

на општествена и државна сопственост во приватна, со истовремено општо зголемување 

на стапката на криминалитет, создадо потреба кај дел од имотниот слој на население да се 

ангажираат стручни лица надвор од професионалните државни служби за допонителна 

заштита на сопствената безбедност. Во прашање е систем на непрофтини и профитни 

субјекти кои основале недржавни актери кои на заинитересираните клиенти би им давале 

одредена безбедносна услуга.ˮ
7
 

Иако е тешко да се прави разлика помеѓу јавниот и приватниот интерес, може да се 

каже дека тие разлики на една страна се од организационо-функционална природа, а на 

друга страна од методолошко-регулативна: 
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 Во приватната безбедност субјектите на безбедноста се координирани и 

субкоординирани со исходот на приватниот интерес (сопственичкиот, лична или 

имотна безбедност); 

 Во приватното право субјектите на правото се координирани во правен однос, а во 

јавниот се субординирани; 

 Во приватната безбедност главен извор од безбедносни потреби е интересот за 

лична или имотна безбедност; 

 Во приватното право главвен извор на правниот однос претставува волјата на 

странките, односно договорот. Во приватната безбедност санкциите се регулираат 

со волјата на странката и граѓанското право и правата кои произлегуваат од него.
8
 

 Од создавањето на првата агенција за обезбедување во самостојна Република 

Македонија, па се до современите модели на организација се разликуваат неколку 

периоди со кои се означува институционалниот дизајн на приватното обезбедување во 

денешна современа смисла. Почетните никулци во оваа област беа препознатливи како 

единици на системот на обезбедување на имот и лица. Тоа е период непосредно после 

осамостувањето и преминувањето на поранешните чувари во системот на обезбедување на 

имот и лица. За нивното функционирање постоеше солидна нормативна рамка – Законот 

за обезбедување на имот и лица и бројни подзаконски акти. Со донесување на Законот за 

приватно обезбедување  отпочнува вториот период од развојот на оваа дејност кај нас и се 

отворија можностите за осовременување и унапредување. Во сите развојни етапи, 

основата на менаџерскиот институционален дизјан на приватното обезбедување е 

сконцентрирана во Комората за приватно обезбедување. Во институции кои ја сочинуваат 

приватната безбедност во Република Македонија се јавуваат: Комора за привантно 
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обезбедување на РМ (агенции за обезбедување на лица и имот), Агенции за детективска 

дејнсот и приватните компании кои се занимаваат со продажба на оружје и муниција.
9
 

 Централната улога на Комората за приватно обезбедување во системот на 

приватна безбедност придонесува преку нејзините надлежности да влијае врз успешносто 

остварување на целите, визијата и мисијата на приватната безбедносна индустрија која пак 

функционира како важен сегмент на националниот бебзедносен систем. 

 

2.Надлежности на Комората за приватно обезбедување 

 

 Во член 60 од Законот за приватно обезбедување, надлежостите на Комората 

такстативно се наброени како јавни овластувања: 

1) организира оспособување за вршење на работи на приватно обезбедување;  

2) организира полагање на стручен испит за вршење на приватно обезбедување;  

3) издава лиценца за обезбедување;  

4) издава легитимација за обезбедување;  

5) издава потврда согласно со членот 13 ставови (1) точка 3 и (2) точка 3 и членот 14 став 

(1) точка 3 од овој закон;  

6) организира гаѓање за работниците за обезбедување со огненото оружје со кое се 

вооружени, најмалку еднаш годишно;  

7) донесува акти на Комората;  

8) води евиденции согласно со закон и  

9) врши други работи утврдени со овој закон. 
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 Како правно лице, Комората преку своите тела превзема активности за 

организирање и оспособување на поединци за вршење на работи на приватното 

обезбедување. За таа цел постои Комисија за оспособување за физичко обезбедување и 

Комисија за оспособување за техничко обезбедување кои ги формира министерот за 

внатрешни работи. Преку овој механизам, надлежното министерство остварува 

непосреден увид врз законитото создавање кадри за приватно обезбедување како прв 

чекор во натамошниот процес на добивање лиценца. Комисијата за оспособување за 

физичко обезбедување е составена од девет предавачи и нивни заменици од кои седум 

предавачи и нивни заменици се претставници на Министерството и двајца предавачи и 

нивни заменици се претставници на Комората, додека пак, Комисијата за оспособување за 

техничко обезбедување е составена од шест предавачи и нивни заменици од кои четири 

предавачи и нивни заменици се претставници на Министерството и двајца предавачи и 

нивни заменици се претставници на Комората.  Следна надлежност на Комората се состои 

во спроведување стручни испити за физичко и техничко обезбедување  (регулирана во 

член 24-24ж од законот). Оспособувањето на физичките лица за вршење на приватно 

обезбедување и спроведувањето на стручните испити за физичко и за техничко 

обезбедување се врши согласно со програма за оспособување и полагање стручен испит за 

физичко обезбедување и програма за оспособување и полагање стручен испит за техничко 

обезбедување. Стручните испити за физичко и за техничко обезбедување се  теоретски 

(прв) дел со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и се спроведуваат во два 

дела, и  практичен (втор) дел со кој се проверуваат практичните способности на 

кандидатите. Теоретскиот дел од стручните испити за физичко и за техничко 

обезбедување се полага по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во 

вид на решавање на електронски тест на компјутер.
10

 Трета надлежност претставува 

издавање лиценца за обезбедување односно овластување со кое физичкото лице кое ги 
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исполнува утврдените услови се стекнува со право да врши приватно обезбедување. Се 

разликуваат два вида лиценци: за физичко и техничко обезбедување. Условите за нивно 

издавање се определени во член 22 од Законот за приватно обезбедување. Четвртата 

надлежност односно овластување на Комората се состои во издавање на службени 

легитимации односно исправа со која работникот за приватно обезбедување го докажува 

своето службено својство. Легитимациите се издаваат на правното лице кое врши 

приватно обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување не исполнува еден од 

условите утврдени во законот, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја 

одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до 

Комората, во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го 

исполнува условот. Петтата надлежност се однесува на организирање гаѓање за 

работниците за обезбедување со огненото оружје со кое се вооружени, најмалку еднаш 

годишно. Шестата надлежност на Комората опфаќа донесување правни акти односно 

подзаконски акти како што се: Правилник за начинот на бодување на одговорите на 

прашањата од стручните испити за физичко и техничко обезбедување, Правилник за 

формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за приватно 

обезбедување, Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за 

донесување решение за неиздавање на дозвола, Одлука за определување на правни лица 

кои се должни да имаат приватно обезбедување, Правилник за видови и типови на огнено 

оружје и други. Седмата надлежност се однесува на водење на евиденции од страна на 

Комората и тоа за: 1) правните лица на кои им е издадена и одземена дозволата за 

обезбедување; 2) издадени лиценци за обезбедување; 3) издадени и поништени 

легитимации за обезбедување; 4) издадени потврди согласно со членот 60 став (1) точка 5 

од Законот за приватното обезбедување  и 5) спроведено контролно гаѓање согласно со 

членот 31 од законот. 

 Покрај овие, Комората има и други активности, како што е меѓународната 

дејност на соработка со други институции во странство, но и на национално ниво; 

организирање конференции, семинари, трибини, издавање на публикации и друго. 

 

 



3.Организација на Комората за приватно обезбедување 

 

Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување е основана 

на 21.06.2000 година со основни цели: заштита и унапредување на стручноста, 

професионалноста, деловноста и заштита на професијата. Како стратешко тело ги 

претставува правните лица кои вршат приватно обезбедување и ги застапува нивните 

интереси. Имено, сите правни лица кои дејноста приватно обезбедување ја вршат во вид 

на давање на услуги се здружуваат во Комора за приватно обезбедување, заради заштита и 

унапредување на стручноста, професионалноста и деловноста и заради заштита на 

професијата. Комората дејствува на цела територија со цел да се обезбеди поуспешно 

вршење на дејноста обезбедување на лица и имот. 

Организационата структура на Комората е сочинета од следните органи на 

управување: Собрание, Управен одбор и Претседател на Комората. Стручните и 

административните работи на Комората ги врши стручната служба на Комората. Со 

работа на стручна служба раководи секретар. 

Собранието е највисок орган на Комората и го сочинуваат овластени претставници 

со легитимација од правни лица кои вршат приватно обезбедување, кои се здружени во 

Комората.Собранието може да се одржи по потреба, додека вонредна седница на 

Собранието на Комората може да свика Претседателот на Комората или во случај на 

негова спреченост член на Управен Одбор, со писмено овластување од Претседателот на 

Комората. Претседателот или овластеното лице ја свикува вонредната седница на 

Собрание на Комората со одлука на Управниот одбор, донесена со просто мнозинство од 

вкупниот број на членови на Управниот одбор или на писмено барање од најмалку 40 % 

од вкупниот број на членови на Комората. Собранието на Комората донесува: Статут на 

Комората, Деловник за работа на Собранието, Кодекс на професионалната етика на лицата 

за вршење на работи на приватно обезбедување, Правилник за дисциплинска одговорност 

и дисциплинска постапка, одлуки, заклучоци и препораки, избира членови на Управен 

одбор, избира надзорен одбор и други комисии ( постојани или времени), одлучува за 

висината на чланарината и начинот на плаќањето, усвојува годишна сметка на изминатата 



година, усвојува програма за работа на Комората за наредната година, разгледува и 

усвојува извештај за севкупните активности и работа на Комората, како и поединечни 

извештаи, врши и други работи утврдени со Закон. Со собранието раководи претседателот 

на Комората, а во случај на негова спреченост, со Собранието раководи член на 

Управен  одбор, писмено овластен од Претседателот на Комората, исклучиво за таа 

седница. 

  Управниот одбор е извршен орган на Комората. Претседателот на Управниот одбор 

е и Претседател на Комората. Управниот одбор е заедно со претседателот на Управниот 

Одбор брои 7 членови. Седниците на Управниот Одбор ги свикува Претседателот на 

Управниот Одбор. Седницата на Управниот Одбор може да биде свикана и на барање на 

една третина од членовите од вкупниот број на Управниот Одбор.Управниот Одбор 

полноважно може да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половина 

членови на Управниот Одбор. Управниот одбор своите одлуки по правило ги донесува со 

мнозинство на гласови на присутните членови на седницата на Управниот Одбор, освен за 

оние за кои е потребно посебно мнозинство. Управниот одбор ги има следниве права и 

обврски: ги подготвува седниците на Собранието на Комората, ги извршува одлуките на 

Собранието на Комората, го утврдува Нацрт на Статутот и други акти на Комората, 

одлучува по жалбите против одлуките на дисциплинскиот совет донесени во 

дисциплинска постапка, ја утврдува годишната пресметка, ја контролира уплатата на 

чланарината и презема соодветни мерки против оние правни лица што не ја подмириле во 

определениот рок, редовно подготвува и доставува предлози и мислење до Министерот за 

вантрешни работи, се грижи за обезбедување на законитоста и правната примена на 

прописите, презема мерки за заштита на Комората, донесува програма за работа за 

тековната година во согласност со програмата на Собранието на Комората, Управниот 

одбор одлучува и за други прашања кои се со закон и со овој статут ставени во негова 

надлежност како и за оние прашања кое се од интерес на Комората, а не се определува 

надлежност на било кој друг орган. 

Надзорниот Одбор може да го разреши целиот Управен Одбор или негов член и 

пред истекот на мандатот.   



Претседателот на Комората ги има следниве права и обврски: ја претставува и 

застапува Комората, ги закажува седниците на Собранието и Управниот одбор, дава 

писмено овластување за член на Управен Одбор, кој ќе раководи со седница на Собрание, 

во случај на спреченост на Претседателот, ги спроведува одлуките на Собрание, ги 

спроведува одлуките на Управниот Одбор, ги спроведува одлуките на Дисциплинскиот 

совет, ги потпишува записниците на Собранието и Управниот Одбор, ги потпишува 

општите акти на Комората и се грижи за нивно извршување,  ги потпишува патните 

налози за патување во земјата и странство, ја организира стручната служба на Комората, 

се грижи за работењето на Комората да се врши според законските прописи, Статутот и 

другите акти на Комората, подготвува извештај за работењето на Управниот одбор и 

другите органи и ги доставува до Собранието на Комората, одлучува за ангажирање 

надворешни лица – еминентни стручњаци од поедини области, кои ќе учествуваат во 

работата на Стручниот совет, се грижи за заштита на угледот на Комората и сите членови, 

донесува решенија, наредби, упатства и налози за спроведување на одлуките на 

Собранието, Управниот одбор, дисциплинскиот совет, како и решенија на Министерот за 

внатрешни работи, назначува мандатно верификациона комисија. 

 Како што може да се забележи организационата структура на Комората упатува 

на преголема концентрација на моќ во рацете на претседателот на Комората, кој 

истовремено е и претседател на Собранието и на Управниот одбор. Со оваа организација 

се доведува во прашање демократскиот капацитет на оваа значајно тело и се отвораат 

прашањата за мотивите за усредоточување на највисоките функции на Комората во едно 

лице.  

 

 

 

 

 

 



Заклучок 

 

 Комората за приватно обезбедување има стожерна улога во остварувањето на 

дејноста на приватно обезбедување во нашата држава. Нејзиното место во системот на 

национална безбедност е посебно и произлегува од позицијата на институциите на 

приватно обезбедување како потсистем на националниот безбедносен систем. Во трудот 

се објаснува институционалниот дизајн на Комората како стратешко менаџмент тело за 

дејноста приватно обезбедување. Целокупното функционирање на приватната дејност на 

обезбедување се поврзува со активности на Комората, почнувајќи од нејзината основна 

надлежност односно јавно овластување за подготовка за полагање стручен испит, негово 

спроведување, па се до издавање на лиценци и легитимации за приватно обезбедување 

(физичко и техничко) и на крај со контролно-надзорни надлежности. 

 Во однос на организационата поставеност на Комората, таа ги следи трендовите 

кои се карактеристични за современите корпоративни системи со нагласена улога на 

Управниот одбор, Собранието, Надзорниот одбор и Претседателот на Комората. Но, 

токму тука се дојде до заклучокот дека во случајот со оваа клучна институција, постои 

нагласена и непотребна концентрација на моќ и истата потребно е во иднина да се 

демократизира. Во таа насока, потребно е да се редефинираат односите со 

Министерството за внатрешни работи и да се зајакне граѓанскиот надзор над работењето 

на комисиите кои постојат во Комората. 

 Исто така, во натамошниот период предлагаме Комората да ги насочи своите 

активности во правец на развој на корпоративната безбедност преку соработка со 

надлежни институции во оваа област. 
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