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ВИП заштита на лица 

 

Апстракт: ВИП заштита на лица претставува област на која во теоријата и посебно во 

практиката и е посветувано големо внимание. Нејзиното остварување е поврзано со 

примена на полициските овластувања, но и искуствата од обуките во странство. Во 

трудот, авторот ја објаснува потребата од постоење на ВИП заштита на лица и нејзината 

функција. Посебно се осврнува на степените на употреба на сила во реализирањето на 

оваа заштита; што претставува законска употреба на сила; разлика помеѓу петте облици 

при употреба на континуум на сила; улогата на раководната контрола; несмртоносни 

облици на сила и клучните компонентни на политиката на организација во однос на 

употреба на сила. Основната хипотеза во трудот е: иако прекумерната сила може да 

постои во повеќе облици, без сомневање нејзиниот краен облик може да доведе до смрт. 
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 Потребата од превземање на мерки и активности за заштита на животот на 

граѓаните, нивните домови, места каде работат и секојдневно ги извршуваат своите 

обврски секојдневно се зголемуваат а сето тоа дополнително претставува товар за 

институциите на државата земајќи ја во предвид целокупната светска состојба. Во времето 

кога тероризмот завзема клучно место во светот и каде цел на напад се цивилните лица но 

и виталните објекти во државата обезбедувањето на безбедна и стабилна состојба во 

државата подразбира следење на современите механизми на безбедносна заштита. Во 

времето кога целта на тие терористички групи е да создаде општ хаос, страв и немир кај 

граѓаните, да го наруши секојдневното нивно функционирање и ја дестабилизира општата 

целокупна безбедносна состојба во државата, обврска и должност е на државата преку 

своите механизми да ги елиминира тие групи и да создаде благосостојба, мир и нормално 

функционирање на нејзините граѓани. 

 Поаѓајќи од фактот дека овие терористички групи обидувајќи се да ја покажат 

ранливоста на државата  цел на напад ги бираат полицијата државните органи како и 

виталните објекти, органите на државната управ првземаат мерки и секојдневно развиваат 



системи со кои навремено ќе ги обезбедат објектите од витално значење и ќе ги спречат 

ваквиот вид на напади со што ќе ја презентираат својата спремност и стабилност на 

безбедносниот систем.  

 Обезбедувањето како обезбедување не е нов поим и неговите почетоци ги 

среќаваме уште во дамнешните времиња. Обезбедувањето постои од секогаш само ги 

менува називите формите и начините.Како што се менуваат облиците на напади така се 

менуваат и облиците на одбрана од истите. 

 Уште од далечното минато, првбитниот човек ја оградил својата пештера и сето 

она што го поседува се со цел да се заштити себеси и обезежи територија која е негова и 

над која само тој има владение но не можел ни да претпостави дека со тоа истиот го 

означил почетокот на професијата ,,обезбедување и заштита,, која континуирано го следи 

во текот на целиот негов историски развој, а во почетокот на 21-от век оваа дејност 

станува посебно актуелна и незаобиколна како општествен сегмент. 

Заканите кои денес постојано се на светската сцена, се многу загрижувачки, според 

порастот и употребата на софистицирани форми на насилство. Несомнено секојдневните 

безбедносни закани во светските метрополи како и на виталните објекти во државите, веќе 

е загрижувачки процес. Поради тие причини, како и самиот факт дека терористичките 

групи се користат со софистицирани форми на насилство се јавува потреба органите 

надлежни за обезбедување на објектите од витално значење ги унапредуваат формите и 

начините на обезбедување се со цел успешно да одговорат на постоечките предизвици. 

Во Република Македонија, Минитестерството за внатрешни работи годишно 

поднесува повеќе илјадници на кривични пријави од кои најголем дел се оние кои  

отпаѓаат на класичниот криминал-повеќе од 90%. Покрај квантитетот на овие дела 

загрижува и фактот што нивните сторители се се поорганизирани, крајно дрски и 

брутални во своите постапки. Оттука се јавува и потребата од ангажирање на стручни и 

професионални кадри,кои ќе превземат безбедносно-заштитни обврски, се посилно е 

изразена. Кога станува збор за обезбедување на Собранието на Република Македонија, 

согласно законската регулатива надлежно за одржување на безбедноста на истото 

непосредно одговорно и надлежно е  Минитестерството за внатрешни работи. 



Потребата од обезбедување на Собранието на Република Македонија, како 

Законодавен дом и еден од виталните објекти за Република Македонија произлегува од 

суштината на неговата работа но и од законската регулатива.  

 

1. ПОИМ И ДЕФИНИЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Поимот безбедност е поврзан со серија аспекти на човековата егзистенција и со 

процесите и активностите во општеството и природата. Последователно, поимот 

првенствено бара дефинирање на неговата содржина. Безбедноста вклучува држава во која 

е обезбедено балансирано физичко, духовно, интелектуално и материјално постоење на 

поединецот и заедницата во целина во однос на другите поединци, заедници, како и со 

природната средина.
1
 

Дефинирањето на поимот обезбедување, е сложено бидејќи самото формулирање 

на комплексна и прецизна дефиниција, речиси е невозможна. При разработување на 

поимот се доаѓа до низа компоненти, кои заедно ја сочинуваат целата суштина на поимот 

обезбедување.
2
 Под поимот обезбедување во смислата на Уредбата за обезбедување на 

личности и објекти, што се обезбедуваат, видови на мерки, активности и степен на 

обезбедување под тоа се подразбира – планирање, организирање, коориднирање, 

извршување на оперативно превентивни, превентивно технички, физичко здравствени и 

други мерки и активности. 

  Кога станува збор за обезбедувањето може да се набројат повеќе дефиниции,  како 

и гледишта и ставови, но ако се земе во прв план тоа дека Министерстовто за внатрешни 

работи е тоа кое што е задолжено и одговорно за вршење  на функцијата обезбедување на 

личности и објекти во нашата земја кои се од витално значење би било насочено кон 

следниве дефиниции: 
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     -Поимот обезбедување означува целосна безбедност на државата или организацијата 

која има за цел да се бори против криминалните активности како што се тероризам, разни 

видови шпионажи или кражба.
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     -Поимот обезбедување на личности и објекти од Уредбата за обезбедување 

личности и објекти што се обезбедуваат, како и видовите на мерки кои што се 

превземаат и активностите, како и степенот на обезбедувањето, се подразбира – 

планирање, координирање и извршување на оперативно – превентивни, превентивно – 

технички, здравствени, физички, и други мерки и активности.
4
 

     -Oбезбедувањето на личности и објекти означува превземање на мерки и активности 

извршени од страна на полициските службеници, заради заштита на објектите од витално 

значење и некои високи функционери, како и одржување на нивниот ред и мир, и 

извршување на други обврски на подрачјето на кое се врши обезбедувањето, кои се 

определени со закон.
5
 

     -Обезбедување на определени објекти и личности и  други вредности, подразбира 

одговорно превземање на координирана активност од страна на овластени лица, 

организирани и задолжени во службата за обезбедување кои со примена на пропишани 

закони и овластувања и употреба на средства за предупредување и присилба, превземаат 

мерки кои се планирани а исто така и дејствија со цел неутрализирање и попречување на 

секакви форми на било какво загрозување и ризик од напад.
6
 

Оттука можеме да заклучиме дека обезбедувањето претставува превземање на 

мерки и секакви други актвиности со кое ќе се елиминира секаква надворешна или 

внатрешна закана, спрема некое лице или објектот кој се обезбедува. Тоа е комплексна 

активност со која низ низа мерки и дејствија кои се поврзани меѓусебно, се гради онаа 

безбедносна структура која можеме да кажеме дека претставува столб на безбедносниот 

систем на една самостојна држава. Но, кога сме веќе овде секако за напомена е и фактот 

дека сите мерки и активности кои се превземаат неможат секогаш за бидат идентични, 
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исти или соодветни за секоја настаната ситуација. Фактот дека заканите, потенцијалните 

опасности и стравот спрема лицата, објектот или пак кога станува збор за просторот кој се 

обезбедува можат несомнено за бидат од различен и менлив карактер дејствијата кои ќе се 

превземаат ќе бидат соодветни за заканата или нападот кој е упатен. 

Од ваквите застрашувачки причини секоја држава врши усовршување, 

унапредување и надградба на начините па и на формите, како и видовите на 

обезбедување, а сето та е се со една единствена цел: одржување на безбедноста во самата 

држава на потребно ниво и исто така елиминирање на напади и закани од секаков вид, кои 

би можеле негативно да се одразат врз истата. 

 Според начинот како тоа се организираат активностите на службата за 

обезбедување, безбедносно – заштитните активности, мерки и дејствија ги организира и ги 

спроведува во три различни форми: 

     -Редовно обезбедување опфаќа континуирано и сеопфатно покривање со оние 

вообичаени мерки и соодветна опрема, на оној одреден објект кој е под заштита или 

потојан надзор и придружба на соодветно лице кое обезбедува. Ваквиот објект, оносно 

лице велиме и се знае дека е постојан / континуиран безбедносен режим и метод. 

     -Вонредно обезбедување обично се воспоставува кога од одредени безбедносни 

причини ќе се појави на пример потреба од зајакнување на степенот на заштита, најчесто 

во посебни / вонредни ситуации, и тогаш раководителот на службата за обезбедување во 

можност е да примени различни вонредни мерки на обезбедување. 

     -Посебно обезбедување се применува и користи при појава на посебни настани, кога 

станува збор за транспорт на вредности и други различни ситуации кои не се од 

секојдневна должност / обврска на службата за обезбедување, тогаш се превземаат мерки 

на посебно обезбедување. Ова ни наложува примена на  посебен план за обезбедување и 

превземање на  оние зајакнати мерки. 

 

2. ВИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 

         Во текот на целата дипломска работа се сретнуваме со поимот витални објекти. А 

бидејќи веќе е дефиниран и поимот обезбедување и е дадена јасна перцепција за она што 

претставува обезбедувањето, вниманието накратко ќе го насочиме кон тоа што се витални 

објекти. 



Согласно Уредбата за личности и објекти што се обезбедуваат, како и оние видови 

мерки и активности па и степени на обезбедување, под поимот витални објекти се 

подразбираат – оние објекти и простории кои се од посебно и големо значење и од голем 

интерес за безбедноста и одбраната на Република Македонија.
7
 

Имено од горенаведеното може да се забележи дека виталните објекти се од важно 

и посебно значење  за Република Македонија и со секој напад и секое нанесено зло врз 

истите ќе се изврши дестабилизација на општата безбедносна и политичка состојба во 

државата и тогаш ќе се создаде чувство на несигурност кај самите граѓани за нивната 

лична безбедност и нормално безбедноста на своите најблиски. 

Поради сите овие причини Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија, превзема најразлични мерки и активности за обезбедување на виталните 

објекти со кои ќе се спречи ваквиот вид напади и со тоа ќе гарантира сигурност и 

безбедност во нашата држава, како и она што е најпотребно а тоа е сигурност и безбедност 

на самите граѓани кои живеат во неа. 

Од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и 

Армијата на Републикава со најразлични, вонредни и некои посебни мерки и вежби и 

активности за обезбедување постојано се под надзор и се обезбедуваат најразлични места 

и објекти од голема важност. Кога станува збор за тоа се обезбедуваат работните 

простории во кои престојува Претседателот на Републикава односно неговиот кабинет, 

исто така и резиденцијалниот објект во кој живее со неговото потесно семејство. 

Престојувањето на Претседателот на Република Македонија е лоцирано во резиденциите и 

репрезетативните објекти во сопственост на Р.М. Неговиот престој е привремен и по 

потреба, па и обезбедувањето на тие објекти од страна на Армијата на Републикава е 

стрикно само за време на престојот на Претседателот во објектите. 

Со превземање на редовни, вонредни и посебни мерки и активности од страна на 

Министерството за внатрешни работи објекти кои постојано се обезбедуваат се: објектот 

на седиштето на Собранието на Република Македонија, објектот на седиштето на Владата 

на Република Македонија, објектите на седиштата на сите министерства на Република 
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Македонија, домот во кој живее петседателот на Собранието и Владата на Република 

Македонија, резиденциите и репрезентативните објекти, објекти во кои се сместени.
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Собрание на Република Македонија 

 

Собранието на Република Македонија претставува еден од виталните објекти на 

Република Македонија. Собранието на Република Македонија е од големо значење за 

Република Македонија бидејќи воедно истото претставува законодавен дом, институција 

во која се носат законите но и еден од највисоките законски акти - Уставот на Република 

Македонија. Безбедносната заштита на овој објект воедно претставува и заштита на 

Уставот и уставниот поредок. 

Влада на Република Македонија 

 

Владата на Република Македонија дел од извршната власт во Република 

Македонија и воедно е од големо значење за државата. Безбедносната заштита на објектот 
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на Владата на Република Македонија е од големо значење бидејќи заштитата на истата ќе 

ја претстави и подготвеноста на државата во борба против тероризмот и сите други 

облици на напад на објектите од витално значење. 

Министерството за внатрешни работи 

 

Министерството за внатрешни работи е дел од Владата на Република Македонија и 

дел од извршната власт во Република Македонија. Истото е носител на активностите, 

мерките и дејствијата кои се превземаат за заштита на животот на граѓаните, заштита на 

државниот интегритет и главна алка во безбедносната структура на Република 

Македонија. Безбедносната заштита на Министерството за внатрешни работи е од витално 

значење за Република Македонија бидејќи ако самото Министерство покаже подготвеност 

и стручност во борбата против тероризмот и одбие секаков вид на напад врз себе ќе 

покаже дека е подготвено да одговори и на сите други предизвици и безбедносни ризици 

во државата. 

Резиденцијата во која живее и работи Претседателот на Република Македонија 

 



Резиденцијата во која живее и работи Претседателот на Република Македонија е 

објект од витално значење за Република Македонија. Претседателот на Република 

Македонија воедно е и врховен командант на вооружените сили. Безбедносната заштита 

на Резиденцијата во која живее и работи Претседателот на Република Македонија е од 

витално значење за Република Македонија и националната безбедност на истата. 

За безбедноста и одбраната на Република Македонија посебно значење и од голем 

интерес се и други објекти, и може да се определат како важни за обезбедување од страна 

на министерот за одбрана или министерот за внатрешни работи.Е сега кога станува збор за 

дипломатско – конзуларните претставништва и резиденциите на Република Македонија во 

странство, тие се обезбедуваат од страна на МВР во содејство и соработка со странските 

служби за обезбедување врз основа на реципроцитет или склучен одговор. 

 

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ - важен сегмент во процесот на обезбедување на 

Собранието и објектите од витално значење за Република Македонија 

Човечките ресурси претставуваат важен сегмент во целокупниот процес на 

обезбедување на објекти од витално значење. Организирањето, планирањето и 

спроведувањето на мерките и активностите за безбедносна заштита на виталните објекти 

неможе да се замисли без човечките ресурси. Тие се носител но и извршител на мерките и 

активностите, како и главен мотор на организацијата кон постигнување на саканата цел. 

Поради тоа што претставуваат посебна карика во ланецот мерки кои се превземаат за 

обезбедување на виталните објекти ќе претставам дефиниции кои ќе ни дадат слика за 

самиот поим. Според тоа: 

Човечки ресурси се група на индивидуи кои ја сочинуваат работната сила на 

организацијата, бизнис секторот или економијата.
9
 

Имено - тоа се луѓе кои се собрани на едно место, работат врз колективен труд, а 

како главна задача им е да учествуваат во создавањето на крајниот производ, 

т.е.реализирање на целите, и остварување на посакуваните резултати во организацијата.
10

 

Во поглед на горенаведеното - Човечки ресурси (човечки ресурси – ЧР) е поим чие 

основно значење во економијата се однесува на работната сила. Во големите организации 
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поимот означува поединци во рамките на фирмата и нивните способности, но и дел од 

организацијата кој се занимава со вработување, отпуштање, тренинг и останати работи 

поврзани со луѓето. Вработените се едни од најзначајните ресурси на фирмата. Значењето 

на човечките ресурси е се поголемо па менаџирањето со овие ресурси се смета за основен 

интерес на организациите кои се занимаваат со повиско ниво на менаџмент/управување.
11

 

Поимот човечки ресурси се користи за да се објаснат индивидуите кои ја 

сочинуваат работната сила на една организација.Покрај тоа овој поим исто така се 

однесува и на економијата на работна сила на пример, бизнис сектори, а дури и цели 

нации. Човечки ресурси е исто така името за функцијата во рамки на организацијата 

задолжена за целокупната одговорност за имплементирање стратегии и политики во врска 

со управувањето на индивидуи ( т.е. човечки ресурси).
12

 

Состојбата на луѓето во една организација, може да се согледа од три стојалишта: 

 Првото е дека вработените во организацијата претставуваат мозаик од личности 

со различни способности, интереси, карактери, потреби, барања, лични 

проблеми; 

 Второто стојалиште се однесува на личната должност на вработените во 

остварувањето на колективното добро. Секој вработен го гледа 

индивидуалното; 

 Третото, според кое луѓето во организацијата ја исполнуваат колективната цел, 

колективната задача, но работата им е со различен степен на сложеност и 

одговорност.
13

 

Според сето горенаведено може да се забележи дека човечките ресурси имаат и 

енормно значење во целиот процес на безбедносна заштита на објектите од витално 

значење т.е Собранието на Република Македонија.  
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4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ДРУГИ ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ОД ВИТАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Говорејќи за објектите кои што се обезбедуваат, согласно постоечките законски и 

подзаконски акти на Република Македонија, Собранието на Република Македонија  како 

еден од виталните објекти опфатени со горенаведените акти претставува објект кои што се 

обезбедува со превземање на мерки и активности согласно правната регулатива 

предвидена во законските и подзаконските акти на Министерството за внатрешни работи. 

Планирањето и организирањето на мерките и активностите претставува комплексна и 

сложена задача на организаторот на обезбедувањето проселдена со низа на начини и 

форми на обезбедување. Имено, секој раководител, менаџер или организатор на 

обезбедувањето најнапред треба да изготви план се со цел добивање јасна перцепција за 

сите важни сегменти за штитениот објект во случајот Собрание на Република Македонија. 

Заради навремено, ефикасно, квалитетно и соодветно спроведување на обезбедувањето 

панот за обезбедување на објекти во себе треба да содржи:  

 

Прв дел: Базични податоци за објектот 

 Големина на објектот / просторот; 

 Конфигурација на објектот со распоред на простории; 

 Надворешен изглед и старост на градба; 

 Број на влезови и отвори; 

 Локациска поставеност; 

 Доминантни географски позиции на околината; 

 Неговата местоположба ; 

 Потесно и пошироко опкружување; 

 Соседни и гранични објекти; 

 Природни патишта и пакинг простори околу објектот; 

 Инфраструктурата на објектот; 

 Градба, (тврда, запаллива, цврстина и др. податоци); 



 Други податоци од безбедносен аспект и општ карактер;
14

 

Втор дел: Специфични податоци за објектот 

 Дејност што се одвива во објектот; 

 Намената; 

 Временски режим на функционирање; 

 Структура на вработените (образовна, нацинална, социјална); 

 Работни односи; 

 Актуелни состојби општествено – политички; 

 Надворешно фактори; 

 Дали доаѓа до прекин на работа / технолошки процес и од кои 

причини(штрајкови, саботажи, диверзии, и др); 

 Други специфични податоци;
15

 

Трет дел: Безбедносен концепт 

 Сили и средства што се ангажираат; 

 Поединечни задачи за секој работник во обезбедувањето; 

 Планирање на потребните механичко и електронско – технички средства за 

поефикасноспроведување на мерките; 

 План за користење на средствата за врски по потреба со кодна таблица; 

 Одговорни лица- раководители; 

 Посебни планови за надворешно и внатрешно обезбедување, како и за другите 

учеснициво обезбедувањето; 

 Контакт / разговори со одговорни лица во објектот што се обезбедува, по 

потреба проверка на персоналот; 

 Изготвување на процедури за режимот на пропусни документи, прием на 

странки, пратки, дотур на намирници, влез и излез на возила во кругот и т.н; 

 Скици на објектот со вцртани позиции на работниците за обезбедување и фото 

– елаборат на објектот, клучни и критични точки. впишани податоци, позиции 

во објектот што ќе бидат посебно контролирани; 
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 Изготвување на планови за евакуација во случај на пожар, експлозија или друга 

хаварија или елементарна непогода;
16

 

Според горе наведеното може да се забележи дека со самото изготвување на планот 

менаџерот, раководителот на организационата единица надлежна за обезбедување на 

Собранието на Република Македонија како витален објект ќе добие јасна перцепција за 

објектот кој што го обезбедува и врз основа на истото ќе превземе мерки и активности за 

одржување на безбедноста во и околу објектот на потребното ниво. 

  

5. ВИДОВИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Според субјектот на заштита денес главно постојат 4 видови на обезбедување: 

 Обезбедување на објекти; 

 Обезбедување на личности; 

 Обезбедување на манифестации; 

 Обезбедување на транспорт;
17

 

 

 Обезбедување на објекти 

 

Под обезбедување на објекти (имот) се подразбира координирана активност на 

овластени лица (служба за обезбедување) кои со помош на технички средства за надзор и 

детекција, механички средства за попречување и други средства за присилба, превземаат 

мерки и дејствија со цел оневозможување на неовластен пристап кон заштитуваниот 

објект, откривање, неутрализирање на криминална дејност и други видови загрозување, 
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заштита на луѓето што работат во него, предметите и документацијата и одржување на 

јавниот ред и мир.
18

 

 

 Обезбедување на личности / лица. 

  

Под обезбедување на личности и објекти (во смисла на) Уредбата за личности и 

објекти што се обезбедуваат) се подразбира планирање, организирање, координирање и 

извршување на оперативно – превентивни, превентивно – технички, физички, здравствени 

и други мерки и активности со цел за обезбедување на личностите и објектите предвидени 

во член 2 од Уредбата за личности и објекти што се обезбедуваат, видовите на мерки и 

активности и степените на обезбедување.
19

 

 

 

Обезбедување на транспорт на лица под заштита 
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Обезбедувањето на транспорт на лица под заштита се врши планирано, 

организирано координирано и со претходно превземени оперативно – превентивни, 

превентивнотехнички, физички, здравствени и други мерки и активности со цел за 

безбеден транспорт на лицето за предвидената дестинација.
20

 

 

 

6. ЗАКЛУЧОК 

Виталните објекти се од големо значење за државата бидејќи секој напад на истите 

претставува и напад врз самата држава и во општеството каде живееме и работиме се 

создава состојба на дестабилизација и несигурност кај сите нас како индивидуи. Оттука и 

произлегува и должноста на самата држава да се справи со ваквиот вид на појави и 

успешно да одговори на сите предизвици и обезбеди мир и стабилност. 

Органите на државната управа превземаат мерки за сузбивање на ваквите дејствија 

и мерки за безбедносна заштита на објектите од витално значење. Како што може да се 

забележи во дипломската работа безбедносната заштита претставува низа на мерки кои 

меѓусебно поврзани претставуваат една недделива целина кој ќе овозможи висок степен 

на безбедност на Собранието на Република Македонија како и на останатите витални 

објекти во државата. 
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Како што може да се забележи секоја од мерките, начинот и видовите на 

обезбедување самата по себе се разликува од останатите меѓутоа сите имаат подеднакво 

значење и се неделлива карика од ланецот мерки на безбедност. 

Според тоа може да се заклужи дека иако безбедносната заштита на објектите од 

витално значење претставува сложена активност кој во себе содржи превземање на мерки 

и активности од различни области, прететставува важно орудие во рацете на државата за 

борба против соврниот облик на тероризам кои имаат за цел напад на виталните објекти.   

Како што меже да се забележи во дипломската работа голема е потребата од 

квалитетно и ефикасно спроведување на обезбедувањето на објектите од витално значење 

и сите видови и начини на спроведување мора задолжително како што е предвидено да се 

спроведат и само на тој начин објектот ќе биде соодветно обезбеден и секаков вид на 

напад врз истиот навремено одбиен. 

Со ефикасната безбедносна заштита на објектите од витално значење државата ќе 

ја покаже својата спремност во борбата против разните групи кои имаат за цел напад на 

овие објекти. Со секој успешен одговор на нападите од овие групи сигурноста кај 

граѓаните ќе се зголемува а државата ќе ја покаже стабилност на безбедносниот систем.  
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