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Концептот на слободите и правата на човекот наспроти репресивните овластувања 

на приватните обезбедувачи во Република Македонија 

Апстракт: Приватната дејност на обезбедување во Република Македонија во изминаите 

години се етаблира сериозно во нашиот економски систем. Реформите во областа на 

приватното обезбедување доведоа до создавање нов концепт. Посебно се значајни 

реформските фокуси на овластувањата кои ги имаат припадниците на приватниот сектор 

за обезбедување. Новите законски измени се повеќе го доближуваат приватното 

обезбедување до овластувањата кои ги имаат полициските службеници, како што се: 

употреба на средства за присилба, предупредување на лице да се оддалечи од имотот што 

се обезбедува, забрана неовластено снимање, задржување на лице, преглед на лица, 

предмети, багаж и друго. Затоа се поставува и прашањето за потребата од почитување на 

човековите слободи и права при примената на овластувањата од страна на припадниците 

на приватното обезбедување. Во трудот, се анализира и Кодексот на професионална етика 

на вршителите на дејноста приватно обезбедување и негово целосно применување. 

Развивањето на безбедносната свест кај припадниците на приватното обезбедување е од 

големо значење за почитување на човековите слободи и права. 

Клучни зборови: овластувања, слободи и права, обезбедување, доверба. 

 

Human Rights and Freedoms vis-à-vis Repressive Powers of Private Security Providers in 

the Republic of Macedonia 

Abstract: The private security industry in the Republic of Macedonia in the past years has 

become a serious part of our economic system. Private security reforms have led to the creation 

of a new concept. Of particular significance is the focus on the authority private sector security 

personnel has. New legal changes are increasingly bringing private security closer to the powers 

that police officers have, such as: the use of means of coercion, warning a person to distance 

himself/herself from the property, prohibiting unauthorized recording, holding a person, a review 

of persons, items, luggage and more. Therefore, the question of the need for respecting human 

freedoms and rights in the exercise of the powers of the members of the private security arises. 

The present paper looks at the Code of Professional Ethics of the private security businesses and 

its full application. The development of security awareness among members of the private 

security sector is of great importance to respecting human freedoms and rights. 
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Вовед 

 

Слободите и правата на човекот се вредности кои имаат глобално, наднационално 

значење заради неколку аспекти: прво, поминале многу векови за да го поминат патот и да 

го достигнат вредносното значење и почит; второ, демократскиот капацитет на една 

држава се перцепира преку нивото на заштита на човековите права; трето, националната 

рамка за гарантирање на човековите права и слободи се надополнува со меѓународни 

инструменти. “За меѓународната заштита на човековите права на глобално ниво, посебна 

улога има создавањето на светската Организација на Обединетите нации, како во однос на  

стандардите за заштита на човековите права содржани во нејзините документи (правните 

и концептуалните основи на меѓународното право за правата на човекот), така и за 

втемелувањето на институциите (тела) за меѓународна заштита (меѓународен интерес за 

правата на човекот).ˮ
1

 За транзиционите општества какво што е македонското, за 

државите во континуирана реформа во сите сфери на општественото живеење каква што е 

нашата слободите и правата на човекот се оној критериум кој овозможува да се мери 

успехот на декларираните стратегии, концепции и доктрини. Овој критериум со вредносно 

значење има примат над сите останати и со својата содржина во материјална смисла 

придонесува да се зацврстат темелите на нашата држава посебно. 

Слободите и правата на човекот се дисперзирани во областа на културата, 

економијата, социјалата, политиката, безбедноста и други делови на општествениот 

систем. Повредата на било кој дел од овие слободи и права остава последици пред се по 

животот на поединецот, организациите и системот глобално. Меѓутоа, најтешки повреди и 

загрозување на слободите и правата се оние кои се извршени од страна на државниот 

присилен апарат – полицијата, разузнавањето, контраразузнавањето, одбраната. Со 

етаблирањето на приватниот сектор за безбедност во рамките на безбедносниот се 

поставува и прашањето за односот на приватните обезбедувачи кон слободите и правата 

на човекот и граѓанинот. Експлицитноста и имплицитноста на ова прашање доаѓа до израз 

со развојните тенденции на овластувањата на приватното обезбедување и посебно со 
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нивно надополнување со овластувања кои имаат репресивен карактер. Дотолку повеќе 

што станува збор за област која од една страна се развива контиунирано и со интензивно 

темпо, а од друа страна многу ретко се поставува прашањето за одговорноста на 

субјектите на приватното обезбедување. Затоа, академската, научната, стручната и 

експертската јавност денес, повеќе од било кога е исправена пред предизвикот да ги 

истражува и овие прашања, да навлезе во нивната етиологија, феноменологија, да ги 

дијагностицира проблемите и прогнозира идните движења со цел да се понудат модели со 

кои ќе се зајакне концептот на слободите и правата и во оваа мошне сензитивна област. 

“Поаѓајќи од онтолошката природа на правото како единство на метајуридичката и 

општествента супстанција, идеите на правото (надискуствено право) и правната стварност 

(искуственото, позитивното право), основните човекови слободи и права не се некоја 

дистанцирана цел од него, вредност, туку се интерполирани во самото битие на правото и 

претставуваат материјален критериум за неговата исправност. Антропоцентричната 

смисла и цел на евроинтегративниот проект се изразува низ осмислување на концептот на 

човековите слободи и права како отворен и динаминче концепт, чијашто внатрешна 

движечка енергија ја создава постојаното испреплетување на нормативното и стварното: 

првото како одредување на повисоки стандарди врз идејата за ограничување на 

човековите слободи и права единствено со еднаквите слободи и права на другите и со 

интересите на демократското општество; и второто како создавање реални и ефективни 

правни и општествени механизми за остварување и заштита на слободите и правата врз 

постулатите и принципите на демократската правна држава.ˮ
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1. Слободите и правата – национална рамка за нивна заштита и гарантирање  

 

Слободите и правата на човекот и граѓанинот претставуваат уставна вредност во 

нашиот правен поредок затоа што се загарантирани пред се со највисоките правни норми 

во уставно-правниот поредок. Уставните норми поради своето највисоко значење и 
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регулација се посебно значење преку заштитата на човековите слободи и права 

остваруваат заштита и на вкупниот вредносен систем во нашето општество. “Вредносниот 

систем на правото покрај останатото се карактеризира со бројни правци и елементи на 

човековата свест и се оддраз на кокретната стварност, реалност со која е опкружен 

човекот. Со зголемувањето на диференцијацијата во нормативниот систем и со 

проширувањето на лепезата на интересите, вредностите стануваат се поапстрактни за на 

тој начин да можат да опфатат што повеќе и поразновидни содржини, дури и по цена на 

самите тие вредности да станат уште понеопределени.ˮ
3

 Покрај уставните норми, 

слободите и правата на човекот и граѓаниот се заштитени и со бројни законски и 

подзаконски акти кои ја одразуваат нивната вистинска смисла и значење, преку: 

1) Гарантирање на единствен, целосен и неселективен третман на 

слободите и правата на уставно и легислативно рамниште. 

2) Подредување на меѓународните механизми за мониторинг и 

супранационална заштита на основните слободи и права, по пат на 

ратификација на меѓународните конвенции за човековите права и прифаќање на 

надлежноста на меѓународните тела и судски инстанции. 

3) Обезбедување внатрешни правни механизми за превенција на 

повредите на човековите слободи и права (вклучувајќи ефикасен ситем на 

безбедност и одбрана, спреување на корупцијата, ефикасно функционирање на 

омбудсманот, ефикасна управа итн.) и 

4) Проширување на овластувањата на судот во заштитата на 

интегралниот и универзален корпус на оносновни слободи и права.
4
 

Националната заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот има 

неколку димензии: 

- Нормативна димензија; 

- Институционална димензија. 
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Уставот на Република Македонија ги определува како темелна вредност чија 

заштита на највисоко хиерариско ниво се остварува преку Уставниот суд односно како 

“значајна уставна институција затоа што директно (непосредно) уставот тоа го утврдува, 

односно го предвидува неговото постоење и ја утврдува неговата уставна позиција во 

системот.ˮ
5
 Судот ја штити уставноста и законитоста како орган на Републиката воопшто, 

а преку системот на такстативно набројување на надлежностите во член 110 од Уставот ги 

штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на 

уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување 

и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, 

национална, социјална и политичка припадност. 

Следното национално ниво на заштита се остварува преку законската регулатива. 

Притоа, посебно значење имаат одредбите од lex specialis законите кои се однесуваат на 

полициската, одбранбената, разузнавачката и безбедносната област. Во однос на предмет 

на научен интерес на овој труд, неопходно е да се истражи регулативата која се однесува 

на вршење на приватното обезбедување и одредбите за заштита на слободите и правата од 

евентуални повреди при примената на нивните репресивни овластувања. Законот за 

приватно обезбедување
6
 во член 48 содржи конкретна норма за почитување на угледот и 

достоинството на граѓаните и обем на примена на овластувањата: 

- При примената на овластувањата работниците за обезбедување се должни да ги 

почитуваат угледот и достоинството на граѓаните, како и основните човекови 

права и слободи.  

- Примената на овластувањата мора да биде пропорционална на потребата 

поради која истите се применуваат.  

- Со примената на овластувањата не смее да се предизвикаат поголеми штетни 

последици од оние кои евентуално би настапиле, доколку работниците за 

обезбедување не би ги примениле овластувањата. 

Кодексот на професионална етика на вршителите на дејноста обезбедување на лица 

и имот нормира заштита и унапредување на интересите на државата и заедничкото право 
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на слобода, еднаквост, рамноправност и законитост, правилно и човечно спроведвуање на 

законите,  секогаш со тенденција на решавање на споровите на мирољубив начин, 

воздржувајки се од примена на насилство и непотребна сила. 
7
 

Како составен дел на националната рамка за оваа заштита, се јавува и кривично-

правната, која е од материјална и процесна природа: материјалното казнено законодавство 

во Глава XV ги содржи инкриминациите односно групацијата на кривичните дела против 

слободите и правата на човекот и граѓанинот:
8
 

- Повреда на рамноправноста на граѓаните,  Член 137; 

- Повреда на правото на употреба на јазикот и писмото,  Член 138 

- Присилба,  Член 139 

- Противправно лишување од слобода,  Член 140 

- Грабнување,  Член 141 

- Мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување,  Член 

142 

- Малтретирање во вршење на службата, Член 143 

- Загрозување на сигурноста,  Член 144 

- Нарушување на неповредливоста на домот, Член 145 

- Противзаконито вршење претрес, Член 146 

-Повреда на тајноста на писма или други пратки, Член 147 
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- Неовластено објавување на лични записи, Член 148 

-Злоупотреба на лични податоци, Член 149 

- Спречување на пристап кон јавен информатички систем, Член 149-а 

- Неовластено откривање тајна, Член 150 

- Неовластено прислушкување и тонско снимање, Член 151 

- Неовластено снимање, Член 152 

- Повреда на правото на поднесување правно средство, Член 153 

- Спречување на печатење и растурање печатени работи, Член 154 

- Повреда на правото на штрајк, Член 156 

- Повреда на авторско право и сродни права, Член 157 

- Повреда на правото на дистрибутерот на техничко посебно заштитен сателитски сигнал, 

Член 157-а 

-Пиратерија на аудиовизуелно дело, Член 157-б 

- Пиратерија на фонограм, Член 157-в. 

Процесното казнено законодавство се одликува со важни процесни одредби за 

почитување на човековите слободи и права во претходната постапка, главнииот претрес и 

при извршувањето на кривичните санкции. Така, во член 12 ст. 2 од Законот за кривична 

постапка
9
 е наведено дека доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на 

слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, законот и 

меѓународните договори, како и доказите произлезени од нив, не можат да се користат и 

врз нив не може да се заснова судската одлука. Постојат и други заштитни одредби на 

слободите и правата на обвинетиот, оштетениот и на другите учесници во кривичната 

постапка, а кои се дел од клучните цели на кривично-процесната наука: “да се поврзуваат 
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теоретските и практичните знаења и сето тоа во функција на подобро функцонирање на 

кривичната постапка и остварување на слободите и правата на човекот и граѓанинот.ˮ
10

 

 

2.Структура на репресивни овластувања на припадниците на приватното 

обезбедување 

 

Покрај превенцијата како една од карактеристиките на приватнотно обезбедување, 

со последните коренити реформи во многу овластувањата на приватните обезбедувачи 

добија репресивен карактер, со нивно приближување до оние на полициските службеници. 

Законот за приватно обезбедување како lex specialis во член 1 определува дека предметот 

на негова регулација се и овластувањата на работниците за приватно обезбедување, 

меѓутоа во истиот не е дадена конкретна дефиниција за овој поим. 

Овластувањата кои ги применуваат работниците за приватно обезбедување ги 

имаат следните карактеристики: 

1.законска заснованост: што подразбира пропишување со нормите на правниот 

поредок со кои се гарантира исполнетост на определени стандарди при примената на овие 

овластувања; 

2.целна заснованост: тие се применуваат исклучиво за остварување на дејноста на 

приватното обезбедување; 

3.рамка на примена на овластувањата: во точно дефиниран простор, услови и 

ситуации кои се утврдени со договор за вршење на оваа дејност, со што се гарантира 

забрана на самоволие и анархија; 

4.превентивна димензија на овластувањата: давање значење на проактивната во 

однос на реактивната примена на овластувањата преку конкретна примена на 

надлежности од т.н. секундарна ситуациона превенција; 
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4.репресивна димензија: доаѓа до израз во примената на овластувања со кои се 

навлегува во сферата на човековите слободи и права преку нивно ограничување во 

одреден простор и време кои се прецизно нормирани. Во тој контекст потребно е да се 

наведе дека и во тие случаи мора да се води сметка за баланс помеѓупазарниот критериум 

и јавниот карактер на оваа дејност која е детерминирана од критериумот за општествена 

безбедносна одговорност; 

5.дефанзивна (одбранбена) репресија: претставува посебна карактеристика која 

извира од општиот репресивен концепт.
11

 

Овластувањата во областа на приватното обезбедување се реализираат во контекст 

на: 

1) Општото политичко опкружување и власт; 

2) Правното опкружувње; 

3) Технолошкиот развој; 

4) Демографските фактори; 

5) Социо-културното опкружување во смисла на обичаите, навиките, културата, 

традицијата и слично.
12

 

Надлежностите во областа на приватното обезбедување такстативно се наброени во 

член 9 од Законот за приватното обезбедување. Постојат два начини на реализирање на 

приватното обезбедување и тоа: а) физичко и б) техничко.  

Нормативната поделба ги опфаќа следните видови на  физички овластувања од 

член 45 на законот и тие табеларно може да се претстават на следниот начин: 

Овластувања на приватните обезбедувачи за физичко обезбедување 

*врши проверка на идентитет на лица при влез во имотот што го обезбедува 

*предупреди лице да се оддалечи од имотот што го обезбедува, ако лицето неовластено се 
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задржува во него, односно да го предупреди лицето кое со своето однесување или 

пропуштање да стори нешто ја загрозува сопствената или безбедноста на другите или 

може да предизвика оштетување на имотот што се обезбедува; 

*не дозволи влез на неповикано лице, како и да забрани неовластено снимање или 

внесување на средства и опрема за таа намена во имотот што го обезбедува 

*задржи и предаде на полицијата лице затечено во вршење на кривично дело за кое се 

гони по службена должност, до доаѓањето на полицијата 

*врши преглед на лица, предмети, возила и багаж 

*употреби средства за присилба 

Табела бр. 1: Приказ на видови овластувања во приватното обезбедување 

 

Најмногу репресивноста на приватното обезбедување доаѓа до израз тогаш кога 

станува збор за примена на присилни средства од страна на приватните обезбедувачи и 

тоа (член 54 од законот): 

1) физичка сила;  

2) гумена палка;  

3) средства за врзување на лица;  

4) хемиски средства (спреј);  

5) огнено оружје и  

6) дресирано куче. 

За правилна и законита примена на овие репресивни средства, законодавецот 

пропишал дека тие се применуваат само кога работникот за обезбедување не може на друг 

начин да одбие непосреден противправен напад насочен кон неговиот или животот на 

лицата кои ги обезбедува или непосреден противправен напад насочен кон уништување, 

оштетување или отуѓување на имотот што го обезбедува; пред примена на средствата за 

присилба, работникот за обезбедување е должен гласно да го предупреди лицето спрема 

кое ќе го примени средството за присилба; средствата за присилба може да се употребат 



ако целта на постапувањето не може да биде остварена на друг начин; работникот за 

обезбедување секогаш ќе употреби средство за присилба со кое со причинување на 

најмала штета ќе ја оствари целта; работникот за обезбедување е должен да престане со 

употребата на средството за присилба, веднаш штом ќе престанат причините поради кои 

дошло до негова употреба; за употребата на средствата за присилба, работникот на 

обезбедување ја известува полицијата веднаш, а најдоцна во рок од еден час од моментот 

на престанување на вршење на дејствието. 

 

2.1. Употреба на огнено оружје 

Приватните обезбедувачи имаат овластување во законска постапка да употребуваат 

огнено оружје во случај на нужна одбрана (одбивање на непосреден противправен напад 

за животот или објектот кои се обезбедуваат).
13

 Преку дефинирање на случаи во кои е 

забранета употребата на огнено оружје се создава рамка односно се дефинираат границите 

во рамките на кои може да дејствуваат приватните обезбедувачи и тие се однесуваат на 

забрана за оваа употреба во следните случаи: 

1) доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани;  

2) против бремена жена чија бременост е видлива, дете и старец, освен ако овие 

лица со огнено оружје или со други опасни средства непосредно го загрозуваат животот 

на работникот за обезбедување или на лицето кое се обезбедува и  

3) при обезбедување на јавни собири и други настани. 
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2.2.Употреба на дресирано куче 

Во вршењето приватно обезбедување, дресирано куче се употребува заради 

одбивање на непосреден напад над работникот за обезбедување, како и непосреден напад 

над лицето или имотот што се обезбедува. (7) Дресирано куче се употребува во случаите 

кога: 1) се исполнети условите за примена на физичка сила или 2) се исполнети условите 

за употреба на огнено оружје.  

2.3. Задржување 

Законитоста за примена задржување се гарантира со доставување извештај (член 57 

од законот) до Министерството за внатрешни работи на подрачјето каде што се извршени 

дејствијата најдоцна во рок од 24 часа од моментот на престанување на вршење на 

дејствието, како и за истото да го извести правното лице во кое е вработен во рок од еден 

час од моментот на престанување на вршење на дејствието, (исто така и правното лице е 

должно во рок од 24 часа да доставви извештај до МВР за примена на дејствието. 

 

3.Како да се постигне балансот помеѓу концептот на човековите слободи и 

права и (не)опходноста од примената на репресивните овластувања на приватните 

обезбедувачи? 

 

Клучно прашање кое се поставува во средиштето на овој труд е следното: можна ли 

е рамнотежа помеѓу неопходноста од почитување, гарантирање и заштита на човековите 

слободи и права и неопходноста од примена на овластувањата на приватните 

обезбедувачи со посебен осврт на репресивните? 

За да се одговори на ова прашање важно е прејудицијално да се разгледа односот 

помеѓу јавниот и приватниот интерес кога станува збор за секторот на приватна 

безбедност и државниот интерес за остварување поголема безбедност на деловните 

субјекти. Овој сложен однос ги опфаќа следните карактеристики: 



 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.
14

 

Исто така, остварувањето на рамнотежата односно објаснувањето на односот 

помеѓу овие две потреби е детерминирано од природата на следните видови на приватното 

обезбедување:  

1. Физичка заштита: обезбедување имот, ограничување на губиток и контрола на 

пристап до објекти и податоци 

- Нискоризични работи; 

2. Безбедносни услуги: активна превенција на криминалот, ограничени 

патролирања, примена на локално законодавство врз основа на договор со 

локалните власти 

- Средноризични работи, параполициски работи кои добиваат полициски 

карактер; 

3. Приватни истраги: граѓански и приватни истраги 

- Набљудување, проверка на кандидати за прием во работен однос; 

4. Корпоративна безбедност: заштита на сложени операции, превенција на 

криминал против корпорациите и интерни истраги 
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- Агенти кои се вработени во големи компании и 

5. Криминалистички истраги: истражување на измами и сомнителни деловни 

трансакции 

- Сложени работи, често бараат специјалистичка обука, воглавно се присутни во 

приватната сфера на безбедноста. 

Без оглед што овие категории во достапната литература се опишуваат како 

разграничени облици на дејност, во практиката едноставно е невозможно да се направи 

разграничување, еден облик на дејност не вклучува елементи од другите, со нив поврзани 

работи.
15

 

Економската безбедност на деловното работење е важен фактор за успешност на 

компаниите кои пак имаат влијание врз економскиот развиток. Нивната безбедност е 

значајна функција и таа во современи услови се остварува пред се преку фунцијата 

менаџер за приватно обезбедување, а во современи услови и преку повисок облик на 

корпоративната пирамида – менаџер за корпоративна безбедност. 

Приватната безбедност како дејност и организација се реализира во услови на 

актуелниот економскиот амбиент во нашата држава. Како дејност која по својата природа 

е дел од приватниот сектор во многу е детерминирана од националната економска 

политика, бизнис климата и дефинираните економски постулати на економскиот систем 

во целина. Кризата во економијата се рефлектира и врз функционирањето на приватната 

безбедност која постои на пазарот и каде се почитуваат пазарните законитости. Услугите 

на приватната безбедност ги користи бизнис заедницата односно деловните компании во 

секојдневното работење. Тие услуги се гаранција за безбедно деловно работење, а со тоа и 

за имплементирање на поволно деловно опкружување. Оваа поврзаност и 

детерминираност на овој систем во многу зависи од влијанието на економскиот развој, 

посебно за креирање на конкуретнта способност на приватните безбедносни институции.
16

 

Секој баланс, секоја рамнотежа претпоставува определен комприс помеѓу задачата 

и целта. Изборот е клучен фактор на субјектите кои се вклучени во процесот на 
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дејствување. Слободите и правата на граѓанинот  се најрелевантен критериум за 

остварувањ ена овој баланс. Во таа смисла, Камбовски В., забележува дека аподиктичкото 

значење на човековата слобода и природните права има не само важни етички 

имлликации, туку претставува и последна одбрана пред опасностите на поп-културата и 

општата деградација на умот и на културата, што водат кон нов тоталитаризам и 

неслобода.
17

 Психолошкиот аспект на овој проблем лежи во објаснувањето на менталните 

конфликти кога кај човекот се јавуваат спротивни мотиви  и тоа конфликтот на двојно 

привлекување: овој конфликт во стварноста се состои во колебањето за кој мотив да се 

одлучиме од двата коишто не привлекуваат. Во овие ситуации, човекот може да стане 

нерешителен и да западне во конфликтна ситуација. Но, во еден момент, еден од мотивите 

(целите) станува попривлечен и субјектот се одлучува за него.
18

 Овој прашање несомнено 

е дека има и психолошка основа која е во функција на детекрирање на клучниот проблем:  

приватните обезбедувачи  имаат обврска да ги гарантира човековите права и истовремено 

да ја гарантира безбедноста на имотот и лицата преку примена на репресивни 

овластувања, слично како што државата е должан да ја осигури националната безбедност, 

но и безбедноста на поединецот (хумана безбедност). И бидејќи државата е институција, а 

не човечки организам кај неа не може да зборуваме за мотиви, за ментални конфликти, но 

можеме аналогно да кажеме дека судирот во интересите за човековите права и 

безбедноста мора да биде решен во рамките на европските вредности, универзалните 

вредности, метаправни категории и општи (уставни) клаузули. Уште многу одамна 

Аристотел напишал дека доброто за кое државата тежнее е правдата, а тоа е од општа 

корист.
19

 Нашиот правен поредок гарантира приватните обезбедувачи да ја гарантираат 

безбедноста на имотот и лицата за кои се надлежни, но и да дејствуваат за некои  

повисоки безбедносни цели спротивно на интересите и доброто на сите граѓани, наспроти 

јавниот интерес или јавно добро. Затоа, при објаснувањето на овој сложен однос потребно 

е да се тргне од поимот јавно добро, за чиешто определување претходно го објаснивме 

поимот добро. Јавното добро не е било каков интерес кој некоја група може да го има. 

Станува збор за заеднички интерес на сите индивидуи што нив ги идентификува на траен 

наин во една битна смисла така што тој делимично станува конститутивен за самиот 
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идентитет на членовите на заедницата и може да претставува основа за подолгорочна 

солидардност. Јавниот интерес (јавното добро) на индивидуите како членови на 

политичката заедница, односно како граѓани на државата, а не како припадници на некоја 

друга заедница е решавање на битните проблеми од аспект на правдата.
20

 

 

Заклучок 

Развојот на приватното обезбедување и проширувањето на каталогот на 

овластувањата на приватните обезбедувачи се остварува во контекст на развојот на 

слободите и правата на човекот и граѓанинот во современа смисла. Меѓутоа, современа 

тенденција во областа на приватното обезбедување е нивните овластувања постепено да се 

приближуваат до полициските, кои пред се имаат репресивна димензија. Токму од оваа 

причина се наметна потребата да се проучи овој сложен однос, поставен преку прашањето 

како да се воспостави баланс меѓу овие две потреби, од кои едната – слободите и правата 

имаат наднационална заштита. За таа цел најпрвин се навлезе во суштината на концептот 

на слободите и правата на човекот и граѓанинот, механизмите на нивна заштита и 

правната регулатива како детерминанта за обезбедување на владеење на правото во 

областа на приватното обезбедување. Приватното обезбедување се спроведува со цел 

успешно и безбедно функционирање на современите корпорации. Независно дали се 

работи за обезбедување на имотот на правното лице или телесна заштита на 

сопствениците на правните лица, приватните обезбедувачи имаат непосредно влијание врз 

остварување на нивната мисија и визија. Компанијата која е позната во деловниот свет по 

својата безбедност, успешно реализирани безбедносни процедури и стандарди ужива 

интегритет и авторитет меѓу останати деловни партнери од земјата и пошироко. Меѓутоа, 

општ е заклучокот дека повредувањето на човековите слободи и права во текот на 

реализирање на приватното обезбедување во многу може да го загрози угледот на 

компанијата која е давател на овие приватни безбедносни услуги. Исто така, може да 

претрпи негативни последици и компанијата која се обезбедува затоа што таа може да 

стане несигурен деловен субјект во деловниот свет. 

                                                           
20

 Правен живот,    бр. 12/1996 година, Скопје,стр. 91. 



Затоа е потребно да се зајакне контролата и надзорот над примената на 

овластувањата на приватните обезбедувачи од страна на надлежните државни органи, но и 

од страна на невладиниот сектор како вовед за целосна демократизација на овој 

безбедносен сектор. 
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