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Апстракт: Oдговорноста претставува базичен критериум за квалитетно и ефикасно 

работење во областа на приватното обезбедување. Законот мора да се почитува од секој 

припадник на агенциите за приватно обезбедување и никој не може да биде привилигиран 

за сторените прекршоци и кривични дела. Одговорноста во приватното обезбедување се 

јавува во неколку облици: дисциплинска одговорност, материјална одговорност, кривична 

одговорност итн. Видот на одговорноста зависи од природата на повреда на одредбите од 

законот и другите акти со кои се регулира дејноста на приватното обезбедување. Етичката 

одговорност претставува предизвик кон која се стреми современиот човек и овој облик на 

одговорност мора да важи и за приватното обезбедување. Авторот на трудот настојува да 

го постави прашањето за одговорноста во оваа област на работење како детерминанта за 

отчетност и јакнење на капацитетите на приватното обезбедување. 

Клучни зборови: безбедност, контрола, закон, отчетност, одговорност 

Responsibility Aspects of Private Security in the Republic of Macedonia 

Abstract: Responsibility is the basic criterion for quality and efficient operation in the area of 

private security. Law must be obeyed by every single member of the private security agencies 

and no one can be privileged for committing offenses and crimes. Responsibility in private 

security occurs in several forms: disciplinary responsibility, material liability, criminal 

responsibility, etc. The type of responsibility depends on the nature of the violation of the 

provisions of the law and the other acts that regulate the activity of the private security. Ethical 

responsibility is but a challenge for the modern person, and this form of responsibility must also 

apply to private security. The author of the paper seeks to raise the question of the responsibility 

in this working area as a determinant of report and of strengthening the private security 

capacities. 
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Вовед 

Прашањето за одговорноста како начело во функционирањето на институциите на 

општествениот систем воопшто отсегаш го окупирало вниманието на академската 

заедница. Затоа кон истражувањето на оваа подрачје се разликуваат неколку пристапи: 

социолошки, етички, казнено-правен, морален итн. Притоа, секој од наведените пристапи 

се засновува врз парадигми кои се иманентни за нивната природа,  со настојување секој од 



свој аспект да го објасни феноменот како што е одговорноста. Паралелно со ова, треба да 

се наведе дека после распадот на поранешните социјалистички држави и создавање на 

новите демократии, одговорноста добива нова димензија и посебно место во агендата на 

носителите на политичката власт. Меѓутоа, ова издигнување на површината на 

интересните сфери најчесто е поставувано во погрешен правец. Зошто? Најпрвин затоа 

што за одговорното односно неодговорното работење на институциите редовно во 

практика се истражува после промена на власта. Значи, многу ретко, во изолирани случаи, 

се практицира оценување на одговорноста на носителите на власта и тоа од многу 

индикативни причини. Второ, не постои изградена демократска свест за контрола и надзор 

над законитото и професионално работење на службениците и раководните лица како во 

јавниот, така и во приватниот сектор. Притоа, “неопходно е да се истакне дека приватната 

безбедност, како значајна современа безбедносна област со сите свои противречности, 

динамика на развој и детерминзмот, исто така влијае и на промената на самиот концепт за 

безбедност и на безбедносниот секторˮ
1
.Трето, невладиниот сектор во изминатиот период 

исто така, не е обединет околу создавање стратегија за надзор над работењето на власта и 

посебно над приватниот сектор. Дотолку повеќе, што “цивилното општество насекаде, па 

со тоа и во Македонија, претставува движечка сила, поради што е потребна поголема 

подготвеност за прифаќање на критиките и на заложбите што ги прават граѓанските 

организации, имајќи став дека заедничка определба на сите е подобрување во сферата на 

човековите права.ˮ
2

 “Групите во рамките на граѓанското општество како што се 

академските институции, Think Thanks, НВО за човекови права и НВО насочени кон 

политички прашања, можат активно да се борат и да имаат влијание врз одлуките и 

политиката кои се однесуваат на секторот за безбедност.ˮ
3
 

Четврто, прашањето за одговорност или неодговорното работење најчесто се 

решава во текот на кривичната постапка со широка јавна промоција на одделни случаи со 

цел да се поентира во јавноста и најчесто за дневно – политички потреби. Меѓутоа, не 
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треба да се заборави дека улогата на кривичното законодавство е пред се репресивна, иако 

има и превентивна димензија и дека неговиот систем се активира тогаш кога сите 

останати општествени социјални и првентивни мерки не дале ефект во борбата против 

криминалитетот. 

Кога станува збор за одговорноста на припадниците на приватното обезбедување 

веднаш се појавува перцепцијата дека во јавноста многу малку се зборува за овој феномен, 

иако има случаи во кои се евидентни незаконити постапки или непрефесионално 

однесување. Индикативно е што во јавноста ова прашање воопшто не е застапено, а во 

научните кругови ретко се среќаваат текстови со објаснување на неговата природа, 

етиологија, феноменологија. Од овие причини, се наметна потребата се проучат одредени 

аспекти на прашањето за одговорноста и одговорното работоење во областа на приватното 

обезбедување и на тој начин да се даде конкретен придонес во јакнење на неговите 

капацитети, интегритет и доверба како кај граѓаните, така и кај деловната заедница кои се 

корисници на нивните услуги дефинирани со закон и подзаконски акти. 

 

1.Демократијата, одговорноста воопшто и одговорноста како начело на 

работење во областа на приватното обезбедување 

 

Демократските системи се одликуваат со начелата на одговорно, транспарентно и 

отчетно работење во целина. Системот на поделба на власт всушност и се заснива на 

односите на рамнотежа на власта, при што одговорноста на секој носител на власта е 

прашање кое е природно сврзано со системот. Дал
4
, своевремено власта ја дефинира  како 

“однос помеѓу актерите, во кој еден актер принудува друг да дејствува на начин на кој 

инаку би дејствувалˮ. Сартори
5

, пак, вели: “власта наредува, командува, наложува. 

Демократскиот систем на власt, барем на теоретска основа се смета за антипод на 

авторитарните односно тоталиттарните системи. Но, и демократијата како политички 

систем се темели на владеење. Од другите режими се разликува дотолку: што во неа 
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дејствувањето на власта е јавно; јазот помеѓу водачот и водените е најмал.ˮ 

“Карактеристика на демократската власт, е значи, тоа што таа е отворена, толерантна и 

подготвена за предизвикот на слободната конкуренција, во која постои континуиран, 

институционално овозможено и правно гарантирано влијание на општеството врз 

формирањето и спроведувањето на државната политика.
6

 Имено, “работата и 

дејствувањето на државните органи е јавно и е предмет на критичко вреднување, па 

оттаму и е подложно на механизмот на правна одговорност, што ќе рече дека државните 

органи и службеници се одговорни за своите противуставни или противзаконски акти и 

постапки.ˮ
7
 

Според Светската Банка: доброто владеење го карактеризираат предвидливо, 

отворено и посветено креирање на политика, бирократија исполнета со професионална 

култура која делува за унапредување на јавното добро, владеење на правото, 

транспарентни процеси и силно граѓанско општество кое учествува во јавните работи. 

Лошото владеење (од друга страна) се карактеризира со произволно креирање на 

политика, бирократија која не е отчетна, неспроведени или неправилни правни системи, 

злоупотреба на извршната моќ, граѓанското општество кое е не вклучено во јавниот живот 

и распространета корупција.
8
 

“Одговорноста и отчетноста се однесуваат на начинот на практицирање на власта 

од нејзините носители, а пред се на спроведувањето на уставните и законските 

овластувања и надлежности од страна на носителите на јавни овластувања.ˮ
9
 Меѓутоа, 

овие сложени и суштински прашања се поставуваат и во врска со функционирањето на 

приватниот безбедносен сектор заради следното: 

1. Дејноста приватно обезбедување претставува дејност од јавен интерес; 

2. Приватните обезбедувачи имаат законски овластувања со репресивен карактер; 

3. Услугите на приватното обезбедување се повеќе завземаат место во работењето 

на компаниите и со тоа стануваат фактор за нивната безбедност; 
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4. Приватната безбедносна индустрија вработува голем број на лица кои 

извршуваат дејност приватно обезбедување и се наоѓа на трето место после 

полицијата и војската;  

5. Дејноста на приватно обезбедување е надвор од демократска контрола. 

Затоа се наметнува потребата од системско омеѓување на дејноста приватно 

обезбедување со начелото на одговорност. Тоа може да се постигне преку утврдување на 

детерминантите за одговорноста и одговорното работење, како што се следните: 

- Имплементирање на одреден тип безбедносна култура за приватната индустрија 

за безбедност која ќе извира од фундаментот на општата безбедносна култура. 

На овој начин ќе се овозможи да се развие свеста кај поединците кои се 

носители на овластувања за вршење на приватното обезбедување. 

Безбедносната култура е основа за ефикасност, отвореност и демократичност на 

приватната безбедност како дејност од јавен интерес; 

- Развивање на механизми на внатрешна и надворешна контрола над 

функционирањето на приватната безбедност, со што содржински ќе се создадат 

услови за развивање на начелото на одговорност и одговорно работење; 

- Начелото на одговорност создава претпоставки за почитување на човековиет 

слободи и права во врска со примената на овластувањата на приватните 

обезбедувачи, владеењето на правото и правната држава. 

“Внатрешната контрола на работата и однесувањето на припадниците на 

приватното обезбедување мора да се засили, како и секојдневната едукација. Се разбира, 

за овој дел од работата потребно е посебно да се едуцираат кадри со повисоко образовно 

ниво. Контролата на полицијата би морала да биде континуирана, а по потреба и 

вонредна, воочените пропусти брзо и ефикасно да се санкционираат, со задолжително 

давање стручна помош на манаџментот на агенциите, но и на поедини припадници на 

физичкото обезбедување.ˮ
10
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2.Нормативна уреденост на начелото на одговорност во областа на приватното 

обезбедување 

 

Основата на нормативната уреденост на начелото на одговорност ја 

сочинуваат одредбите од Законот за приватно обезбедување. Никулците на 

начелото на одговорност се евидентни уште во првите одредби на овој закон. 

Имено, во дефинирањето на целите на приватното обезбедување преку 

превентивна-репресивна концепција се наведува дека правните лица кои имаат 

дозвола за приватно обезбедување преземаат мерки и активности утврдени со овој 

закон заради спречување и откривање на штетни појави и противправни дејствија 

кои ги загрозуваат телесниот интегритет и достоинството на личноста и имотот 

што се обезбедува. Натаму, преку определување на недозволените работи поврзани 

со приватното обезбедување исто така посредно се поставува прашањето за 

одговорност доколку некое правно лице кое има дозвола за приватно обезбедување 

обезбедуваат лица и имот кои врз основа на посебни прописи ги обезбедуваат 

надлежни државни органи;  доколку вршат работи поврзани со наплата на долг или 

пак, применуваат оперативни методи и средства кои со закон не се дозволени или 

за чија примена врз основа на посебни прописи се овластени само надлежни 

државни органи. 

Начелото на одговорност во областа на приватното обезбедување има две 

димензии:  

А) одговорност на правните лица и 

Б) индивидиална одговорност на приватниот обезбедувач. 

Одговорноста за нивното законито постапување произлегува од извшрениот 

надзор од страна на овластени службени лица на Министерството за внатрешни 

работи, како облик на надзор над законитоста на работењето затоа што овие лица 

конкретно го надзираат спроведувањето на одредбите од Законот за приватно 

обезбедување и на прописите кои се донесени врз основа на овој закон. 



Исто така, покрај овој модул, овластени службени лица на Министерството 

за внатрешни работи редовно ја надзират работата и на Комората за приватно 

обезбедување и тоа најмалку еднаш во календарската година. 

Предмет на полицискиот надзор опфаќа: 

1) утврдување дали и како се спроведува овој закон и прописите донесени 

врз основа на овој закон;  

2) проверка на евиденцијата на склучените договори од членот 6 став (1) од 

овој закон;  

3) преглед на деловните простории, техничките средства и уреди и возилата 

кои се употребуваат во вршењето на работи на приватно обезбедување;  

4) проверка на начинот на чување и носење на огненото оружје, како и на 

оспособеноста за ракување и употреба на огненото оружје и 

 5) проверка на начинот на примена на овластувањата на работниците за 

обезбедување.  

По потреба овластените службени лица на Министерството преземаат и 

други мерки и активности со кои се врши надзор.
11

 

Врз основа на извршениот надзор се сочинува записник и кај најтешки 

мерки кои може да ги примени Министерството за внатрешни работи се јавуваат 

следните: 

А) одземање на дозволата за обезбедување ако правното лице кое врши 

обезбедување на лица и имот доколку:  

1) повеќе не ги исполнува условите за издавање дозвола за обезбедување утврдени 

со овој закон и  

2) не ги отстрани недостатоците во рокот утврден со решението од членот 68 став 

(2) од овој закон.
12
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Министерството ги известува Комората и Централниот регистар на 

Република Македонија за одземањето на дозволата за обезбедување на правното 

лице веднаш по конечноста на решението. 

Б) Одземање на јавните овластувања на Комората, доколку не ги отстрани 

недостатоците во рокот предвиден со решението од членот 68 став (2) од Законот за 

приватното обезбедување. Во случај на одземање на јавни овластувања на Комората, 

јавните овластувања ги врши Министерството, сé до отстранувањето на недостатоците од 

страна на Комората.
13

 

 

3.Видови одговорност во областа на приватното обезбедување 

 

“Општиот поим на одговорноста во правото има различни значења (Hart,  на 

пример, разликува четири: одговорна позиција, одговорност за последицата со 

сопствените постапки, одговорност како обврска за исполнување определени правни 

должности и одговорност во смисла на пресметливост, капацитет на одговорност). По 

дефиниција одговорноста имплицира, натаму, двостран однос меѓу два субјекта: тој што 

одговара и тој пред кого се одговара! Никој не може за своите постапки да одговара пред 

самиот себеси, освен ако под тоа не се подразбере одговорност пред сопствената 

совест!ˮ
14

 

Одговорноста на субјектите на приватното обезбедување е сложена и повеќеслојна:   

- Морална;  

- Етичка;  

- Прекршочна;  

- Дисциплинска; 
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- Кривична.  

Нормативната рамка која се однесува на одговорноста во областа на приватното 

обезбедување подразбира и:  

- Општа одговорност за штета (граѓанско-правна одговорност – Закон за 

облигационите односи, ЗПО);  

- Одговорност за сторени прекршоци (прекршочна одговорност – Закон за 

прекршоци итн.);  

- Одговорност за кривични дела (Кривичен законик, Закон за кривична постапка).  

 

3.1. Морално – етичка одговорност 

Камбовски В., наведува дека “уште старите Римјани го дефинирале правото како 

ars aequi et boni, внесувајќи го во неговата дефиниција етичкиот критериум за доброто! 

Постои суштествена разлика и во системот на санкции: внатрешни санкции, врз кои се 

потпира моралот, и формални санкции со кои располага казненото право (кан: правото го 

регулира надворешното, а моралот внатрешното однесување!).ˮ
15

 

Морално-етичкиот дигнитет на приватните обезбедувачи е предмет на оценка ушт 

при утврдувањето на исполнетост на условите за добивање лиценца за обезбедување. Во 

член 22 од Законот за приватно обезбедување, покрај останатите услови се бара лицето да 

не е осудено со правосилна судска пресуда или против него да не се води постапка за 

кривично дело. Тоа значи, се бара лицето кандидат да ги почитува нормите на правниот 

поредок преку однесување кое го пави достоен за вршење на оваа дејност. 

Понатаму, моралнио и етички лик на приватниот обезбедувач е фундиран со 

доследно почитување на одредбите од Кодексот на професионалната етика на вршителите 

на дејноста обезбедување на лица и имот, кој определува дека секој припадник на оваа 

дејност: 
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-  својата работа ќе ја врши согласно Уставот и законите на Република 

Македонија, грижејки се за заштита и унапредување на интересите на државата 

и заедничкото право на слобода, еднаквост, рамноправност и законитост. 

- законите ќе ги спроведува правилно и човечно, секогаш со тенденција на 

решавање на споровите на мирољубив начин, воздржувајки се од примена на 

насилство и непотребна сила. Во вршење на работата секогаш ќе се води од 

правилата на професијата, моралот и етиката. Никогаш нема да дозволи 

неговите лични чувства, предрасуди, политички убедувања и стремежи, 

омразата, љубовта, пријателските или роднински врски да влијаат врз 

донесување на неговите одлуки и извршување на неговите должности и 

обврски. 

- свесност дека единствено е одговорен за стандардите и нивото на 

професионалноста во вршење на дејноста обезбедување на лица и имот и 

секогаш ќе тежнее достојно да ја извршува својата професија, гордо стоејки зад 

службената легитимација и бранејки ја довербата која преку неа му ја доделува 

македонската држава и јавност. 

- личниот живот ќе го води чесно и ќе се однесува на начин кој нема да го 

дискредитира, службата во која работи или странките со кои поради природата 

на работата, секојдневно има контакти. Секогаш ќе се обиде да ги задржи 

присебноста во расудувањето, спокојот и самоконтролата. 

- гарантира дека секогаш ќе ги почитува и со цело тело, душа и свест ќе ги 

исполнува сите изјави кои во оваа прилика ги прифаќа како дел од него и 

неговото постоење, затоа што да се работи на обезбедување значи да се постои 

за друго човечко битие, за државата. 

3.2.Прекршочна одговорност 

Прекршочните одредби за дејноста приватно обезбедување се содржани во Глава 

XI од Законот за приватното обезбедување. За сторените прекршоци предвидени се 

следните глоби: 



А) за одговорното лице во правното лице во зависност од видот на прекршокот, 

може да се изрече: 

(1) глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска противвредност; 

(2) глоба во износ од 1. 500 до 1. 800 евра во денарска противвредност; 

(3) глоба во износ од 1. 200 до 1. 500 евра во денарска противвредност; 

Б) за прекршочна одговорност на правното лице, кое во зависност од видот на 

прекршокот може да се изрече: 

1) прекршочна санкција забрана на вршење на дејност приватно обезбедување во 

траење од шест месеци до пет години; 

2) глоба во износ од 900 до 1. 000 евра во денарска противвредност 

3) глоба во износ од 3. 500 до 4. 000 евра во денарска противвредност; 

4) прекршочна санкција забрана на вршење на дејност приватно обезбедување во 

траење од шест месеци до пет години. 

В) за физичко лице во зависност од видот на прекршокот, може да се изрече 

(1) глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност. 

(2) глоба во износ од 900 до 1. 000 евра во денарска противвредност; 

(3) забрана за вршење на дејност обезбедување на лица и имот во траење од една 

до пет години. 

Феноменологијата на прекршоци е разнолика и опфаќа:  

a) за физички лица: 1) на барање на правното лице за приватно обезбедување на ја 

врати легитимацијата за обезбедување (член 25 став (6)); 2) на барање на овластено 

службено лице на Министерството не го даде на увид налогот за носење на огнено оружје, 

дозволата за носење на оружје, како и огненото оружје што го носи (член 29 став (3)); 3) 

врши работи на одржување на јавниот ред на јавни собири и други настани без работна 

облека и без елеци со светлоодбојни ленти на кои има натпис „Обезбедување“ (член 38); 

4) во вршењето приватно обезбедување не носи легитимација за обезбедување (член 46 

став (1)); 5) не ја покаже легитимацијата за обезбедување во случај кога се повикува на 

вршење на приватно обезбедување или не ја покаже легитимацијата за обезбедување на 



барање на овластено службено лице на Министерството (член 46 ставови (2) и (3)) и 6) во 

рок од 24 часа не поднесе писмен извештај за задржувањето, односно употребата на 

средства за присилба (член 57 став (1)); 7) при вршење на физичко обезбедување носи 

огнено оружје и муниција спротивно на членот 29 ставови (4) и (5) од овој закон; 8) носи 

сопствено огнено оружје за време на вршење на физичко обезбедување на лица и имот 

(член 30); 9) веднаш не ја извести полицијата, доколку примената информација во 

центарот за обезбедување и надзор укажува дека се врши кривично дело за кое се гони по 

службена должност (член 33 став (5)); 10) работите на обезбедување на јавни собири и 

други настани ги врши со употреба на огнено оружје (член 38 став (4)); 11) при вршење на 

физичко обезбедување применува овластувања за кои не е овластен согласно со членот 45 

став (1) од овој закон; 6) применува овластувања спротивно на членот 45 став (2) од овој 

закон; 7) не постапи по наредба на овластено службено лице на Министерството (член 47 

став (1)); 12) изврши задржување на лице спротивно на членот 52 од овој закон; 13) 

употреби средства за присилба спротивно на членот 54 од овој закон и друго. 

б) за правни лица: 1) не го извести Министерството за настанатата промена во 

однос на основачот, адресата, називот или одговорното лице во правното лице кое 

има дозвола за приватно обезбедување, во рок од осум дена од денот на 

настанатата промена (член 17 став (2)); 2) во рокот утврден со закон не ја извести 

Комората дека престанало да ја врши дејноста (член 19); 3) не ја одземе 

легитимацијата за обезбедување, односно не ја достави за поништување до 

Комората во пропишаниот рок, или не ја извести Комората во пропишаниот рок за 

неисполнување на еден од условите утврдени членот 25 став (2) од овој закон од 

страна на работникот за обезбедување и не ја огласи легитимацијата за неважечка 

(член 25 ставови (4) и (5)); 4) не изведе задолжително контролно гаѓање најмалку 

еднаш годишно (член 31 став (1)); 5) нема дежурство од 24 часа во Центарот за 

обезбедување и надзор (член 33 став (3)); 6) врши работи на одржување на јавниот 

ред на јавни собири и други настани со работници за обезбедување кои не носат 

работна облека и немаат на себе елеци со светлоодбојни ленти на кои има натпис 

„Обезбедување“ (член 38) и 7) работната облека не е во согласност со членот 58 

ставови (3) и (6) од овој закон и друго. 



3.3.Кривична одговорност 

 

Поимот казнена одговорност е идентичен со поимот на вина. И двата се законски 

поими! КЗМ зборува за кривична одговорност (чл 11 ст. 1): кривично е одговорен 

сторителот кој е пресметлив и што кривичното дело го сторил со умисла или небрежност! 

Повлекувањето на знак на равенство меѓу поимот на казнена одговорност и поимот на 

вина е резултат на современото сфаќање за казнената одговорност  заснована врз начелото 

на вина (иако во теоријата може да се сретне стојалиштето според кое тоа не се идентични 

поими: поимот казнена одговорност е синтетички поим кој покрај вината ги вклучува и 

стие други објективни и субјективни претпоставки за казна. Современото казнено право 

успешно се спротивставува на реставрирањето на објективната одговорност, но од друга 

страна е неспорно дека прифаќањето на казнената одговорност на правните лица, 

заснована врз концепцијата на претпоставена одговорност, значи прво официјално 

раздвојување на ови епоими (правното лице може да се огласи за казнено одговорно, но не 

и за виновно, зашто второво подразбира исклучително субјективна одговорност на 

поединецот како сторител на казнено дело!).
16

 

Казнената одговорност посебно е значајна за приватното обезбедување како 

дејнсот од јавен интерес, затоа што се работи за овластувања кои имаат делумно 

репресивен карактер – вклучени се можности за примена на сила. Оттука, важни се 

општите кривично правни институти на материјалното казнено право од една страна, но и 

законските инкриминации кои се содржани во КЗ (познато како казнено право посебен 

дел). Меѓу првите посебно влегуваат следните институти: а) противправноста како 

елемент на кривичното дело: противправниот напад исполнува обележја на некое казнено 

дело; противправното обезбедување може да доведе до противправни напади на имот 

затоа што приватното обезбедување. Противправноста е елемент на дејствието на 

напаѓачот спрема лицето или имотот кој е предмет на обезбедување, но може да биде и 

елемент на дејствието што го превзема субјектот на приватното обезбедување. Дејствијата 

на приватните обезбедувачи при примената средствата за присилба претставуваат prima 

facie противправни дејствија.  
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Во случаиате на нужна одбрана versus одбраната на обезбедуваниот субјект т.е. 

објект, кај насоченоста на нападот се јавуваат две ситуации: а) напад насочен кон животот  

на работникот за приватно обезбедување или кон животите на лицата кои ги обезбедува 

или кон имотот и б) напад кон сторителот на делото во нужна одбрана или кон трето лице 

(т.н. нужна помош). Во ситуации на приватното обезбедување кога ќе дојде до 

пречекорување на овластувањата во оваа област, пречекорувањето на границите на 

нужната одбрана се однесува на:  

- Нужноста и интензитетот (интензивен ексцес) – правно релевантно;  

- Времетраењето на одбраната ( екстензивен ексцес) – правно ирелевантно.  

Од аспект на законските инкрминации под кои би можеле да се подведат 

евентуални незаконити постапки и кривично-правни релевантни однесувања на 

приватните обезбедувачи, може да се наведат следните:  

 

 

Заклучок 

Проучувањето на одговорноста на феномен претставува сложен предизвик за секој 

истражувач воопшто. Не постои област од општественото живеење која може да 

функционира во отсуство на начелото на одговорно, отчетно работење. Тоа е логична 

последица на фактот што ниту една компанија, систем не е имун од конкретни, но и идни 

злоупотреби поврзани со деловното работење. Ниту дејноста приватно обезбедување како 

дејност од јавен интерес чии што припадници (приватни обезбедувачи) не може да биде 

ефикасно без консеквентна примена на начелото на одговорност. Самата природа на 

овластувањата со кои располагаат приватните обезбедувачи, посебно оние со репресивен 

карактер и со кои се ограничуваат одредени човекови слободи и права ја наметнува 

потребата да се издигне одговорноста како приоритет на деловниот свет. Каков модел на 

одговорност ќе постои во многу зависи од интересот на менаџерите и сопствениците на 

компаниите. Тоа пак е поврзано со стилот на управување – авторитарен, демократски, 

нивна комбинација итн. 



Одговорноста на приватните обезбедувачи е повеќедимензионална и ги опфаќа: 

моралната, етичката, прекрошочната,казнената и други видови на одговорност. 

Таа се наметна како детерминанта за успешно извршување на дејноста на 

приватното обезбедување. Одговорноста во многу зависи од моделот на контрола кој 

постои, затоа што тие се поврзани едни со други. Независно од оваа симбиоза, заклучокот 

е дека отсуството на одговорност води кон анархија односно ситуации на злоупотреби на 

овластувањата на приватните обезбедувачи. Најголемата штета од овие ситуации ја има 

слободите и правата на човекот и граѓанинот, правната држава и интегритетот на правните 

лица за приватно обезбедување. 
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