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Улогата на Комората за приватно обезбедување во Република Македонија 

 

Апстракт: Највисокото ниво на организациски дизајн на приватното обезбедување се 

остварува низ Комората за приватно обезбедување во Република Македонија. Денешната 

нејзина организација и функционирање покажува дека постои историски развиток 

односно генеза во нејзиното постоење. Преку оваа комора се регулира целокупната сфера 

на приватно обезбедување, почнувајќи од подготовки, спроведување на испит за 

полагање, па се до издавање на лиценци за приватно обезбедување. Во трудот авторот ги 

објаснува целите, основите и карактеристиките на денешната Комора за приватно 

обезбедување. Нејзината монополска улога во оваа сфера е одрдена како само една од 

многуте негативни тенденции во нејзиното работење. Потребно е да се направи многу во 

унапредувањето на регулативата и транспарентното и отчетно работење.  

Клучни зборови: дејност, одговорно, транспарентно работење, испити, лиценца. 

 

Вовед 

 

 Обединувањето, надзирањето, контролирањето и воспоставувањето на рамката за 

функционирање на приватното обезбедување во Република Македонија е во надлежност 

на Македонската комора за приватно обезбедување. Историјата на приватното 

обезбедување се поврзува со создавањето на Комората на обезбедување на имот и лица 

како сложен организационен инструмент со значајни овластувања во развојот на еден 

клучен сегмент на приватната безбедност. Во текот на досегашното функционирање 

Комората еволуира и станува препознатлив дел од системот на безбедност. Несомено дека 

основната карактеристика на хиерархиско поставување на безбедносните институции и 

нивно имплементирање се рефлектира и врз воспоставување на една хиерархија која ќе 

гарантира заштита од самоволие и арбитрерност од една страна и примена на начелото на 

легалитет и легитимитет и во оваа област. Во поширока смисла, легитимитетот има цел да 

воспостави хармоничен и функционален правен поредок, со почитување на слободите и 

правата на човекот и граѓанинот, од една, и почитување на надлежностите на државните 

органи од друга страна. Легитимитетот се разликува од легалитетот или законитост. 



Легалитетот значи законито освојување на државната власт. За разлика од тоа, 

легитимитетот значи позитивно вреднување на државната власт или согласност на 

мнозинството граѓани со вредностите и целите на државниот поредок. Легалитетот е 

правна, а легитимитетот е политиколошка и социолошка категорија.
1
 Имено, принципот 

на легалитет или законитост значи дека однесувањето на државните органи во вршењето 

на власта е во согласност со позитивното право, односно со законот. Поради тоа 

легитимитетот се поистоветува со легалитетот.
2
  Легалитетот е основа на легитимитетот, а 

не обратно. Не закон на силата, туку сила на законот (легалитет).
3
 

 Овластените приватни обезбедувачи имаат должност да работат врз законот 

(начелото на легалитет) и притоа законот да го применува спрема сите граѓани на еднаков 

начин и пред законот да бидат рамноправни. Оттука, Комората посебно е значајна за 

одговорното работење во сите нивоа на приватно обезбедување. Преку воспоставувањето 

на основите на одговорноста се обезбедува и отчетното работење и транспарентноста во 

целина. Одговорноста,
4

е основна поставка на секое политичко конституирање на 

општеството, а со тоа и на секој политички облик или систем. Од постоењето или од 

непостоењето  на одговорноста зависи карактерот и обликот на еден политички систем. 

Познато е дека  демократијата  во  „својата суштина е одговорен политички систем и таа 

одговорност ја заснова врз слободите и правата на човекот и граѓанинот, солидарноста, 

слободата и автономијата на поединците и неговите асоцијации. Демократијата не може 

ниту да се конституира ако не е такво одговорно општество во сите свои сфери, а особено 

во политичката.”
5
 Одговорноста овозможува граѓаните во една  држава „да бидат предмет 

на владеењето на правото, а не предмет на индивидуални каприци или ретроградни одлу-

ки,”
6
 при што еден од механизмите за нивно гарантирање претставува и парламентарната 

контрола и надзор над безбедносниот сектор. 
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Козарев А.
7

, наведува дека кон различните дефинициски определби на 

одговорноста, се истакнуваат некои од следните можни значења и димензии: „а) исполну-

вање на обврските (должностите) кон другиот, на основа на укажаната доверба; б) 

способност или спремност да се почитуваат општествените норми или државните закони и 

правила и исполнување на обврските кон нив; в) способност на самостојно расудување 

или делување на општествените правила и другите норми; г) поднесување на сметки и 

одговорност, за последиците на направените дела пред други луѓе или органи на 

општеството; д) положба во која еден субјект „одговара”, односно ја исполнува својата 

должност спрема субјект или инстанца која е повисока во постоечката легална хиерархија; 

ѓ) лично чувство на должност кон себе и кон општеството во постапувањето или 

однесувањето.”
8
 

 Отчетноста, како поим се однесува на начинот на практицирање на власта од 

нејзините носители, а пред се на  спроведувањето на уставните и законски овластувања и 

надлежности од страна на носителите на јавни овластувања. Таа има политичка цел за 

контролирање на овластувањата на извршната власт и со тоа сведување на минимум на 

која било злоупотреба на овластувањата и оперативна цел за да се обезбеди ефективно и 

ефикасно работење на владите.
9
 

 

2.Модели на организација на праватната безбедност  

Денес неспорно е дека современите држави се исправени пред нови безбедносни 

предизвици кои бараат конципирање на заштитни системи и механизми кои ќе овозможат 

спречување и редуцирање на насилството односно загрозувањето на населението и 

неговите добра. За да се постигне тоа потребна е јасна државно – правна регулатива и 

ефикасна организација, повеќекратно апликативна во времето и просторот кон сеекоја 

потенцијална загрозена област на општествениот живот и луѓето. Во таа смисла, 

императивно потребно е постојано да се прилагодува и доградува системот на безбедност 

кој е проектиран на начин што секогаш остава можност за неопходно перманентно 
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иновирање, односно безбедносниот систем е многу еластичен на имплементацијата на 

нови потребни решенија. 

Приватизацијата на секторот за безбедност носи и низа проблеми кои пред  сесе 

однесуваат на местото и улогата на приватните организации во системот за безбедност, 

можноста за контрола на нивната работа. Меѓутоа, посебен проблем претставува 

евалуацијата на секоја приватна компанија во однос на услугата која ја дава, нејзината 

сопственичка структура, големина, организација итн. 

Иако процесот на приватизација на секторот за безбедност се одвива во повеќе 

региони, објективно може да се каже дека тој процес нема подденаква тежина, 

проблематика и значење во сите земји,а особено таа разлика се забележува помеѓу 

развиените и неразвиените земји. 

Условно речено, може да се говори за постоење на два модели на организација на 

приватната безбедност: 

А) западен модел, чија суштина се согледува во развојот на безбедноста во 

постстудениот период во кој војската како субјект на безбедноста добива поинаква улога 

од онаа која ја имала во војната, односно се јавува во период во кој приватната безбедност 

добива свое место и улога во системот за безбедност; 

Б) другиот модел го претставува развојот на системот за безбедност, а со тоа и 

приватната безбедност во другите држави. 

 

Специфичноста на организационото структурирање произлегува од целите кои 

корпорацијата му ги поставува на секторот за безбедност во склад со своите сопствени 

можности и потреби. За успешна реализација на поставената цел, неопходно е негово 

расчленување на помали задачи кои допринесуваат за вкупната безбедност. 

Организационата структура на секторт за безбедност во корпорациите мора да биде во 

склад со општите и парцијалните задачи и да ја поддржува поделбата на трудот така што 

треба да биде сочинета од организациони единици насочени на одреден вид работи за 

безбедност кои треба да ги реализираат. Поделбата на трудот е расчленување на општите 

задачи, така што поединечните менаџери и службеници на секторот за безбедност да 

извршуваат само одреден дел од работата, но кој допринесува за вкупната реализација на 

целта, т.е. стратегијата или проектот на корпоративната безбедност. Организационата 



структура на секторт за безбедност во корпорациите е симбиоза од човечки и материјални 

ресурси, така што на оптимален начин да допринесува за успешна реализација на своите 

задачи, особено на планот на навременото откривање на имотните деликти. 

Каква ќе биди организационата структура на секторот за безбедност во 

корпорациите зависи од низа на фактори, но критериум е успешноста од реализацијата на 

стратегијата, или крајната цел на корпоративната безбедност. За поволен избор најнапред 

е потребно да се анализира формирањето на организационата структура, односно да се 

анализираат расположивите начини на организирање на секторот за безбедност во 

корпорациите или моделите на формирање на органозационата структура.  

 Наспроти традиционалните теории за организација, современите теории повеќе 

инсистираат и објаснуваат за принципите, методите, критериумите и правилата на 

градење и развој на организационите структури во областа на приватната безбедност. 

Ретко се нудат готови одговори во вид на добри модели на организациони структури иако 

тие модели најчесто се емпириски и во успешните организации дале добри резултати. 

Четирите основни прашања со кои се соочува управата на корпорациите при 

идентификување и обликување на елементите на организационата структура на секторот 

за безбедност се: 

1) Кои делови од секторот за безбедност треба да бидат организациони единици? 

2) Кои работи за безбедност треба да се групираат, а кои да се раздвојат? 

3) Која големина и облик му одговара на различните организациони единици на 

секторот за безбедност? 

4) Како да се распоредат менаџерите и службениците за безбедност и меѓусебно да се 

поврзат различните организациони единици? 

Се чини дека денес, реалност е интреграцијата на приватната безбедност во 

системот на безбедност. Интеграцијата на приватниот сектор во системот за безбедност 

несомнено би ја намалила веројатноста од криминализација во овој сектор за безбедност, 

кој е присутен денес.  

  

 



3. Појава и развој на приватната безбедност во Република Македонија  

 

Појавата на приватната безбедност во Република Македонија слегува неколку 

години после стекнувањето на нејзината независност и отпочнување на патот кон 

Европската унија и НАТО-алијансата. Иницијална точка за нејзиното појавување се 

поврзува со суштинскиот процес на реформа на безбедносниот систем во целина кој 

покрај останатото имаше за цели: 

1.доследно почитување на човековите слободи и права 

2.владеење на правото 

3.професионализација на припадниците на безбедносниот систем 

4.ослободување од несуштинските дејности и нивно пренесување во областа на 

приватниот сектор. 

Голем интузијам го следеше процесот на создавање на првите никулци на 

приватните агенции за обезбедување на лица и имот. Огромна маса на невработени луѓе 

од тогашните приватизирани правни субјекти најдоа извор на нова егзистенција. Сепак, 

овој процес не одеше така лесно и без проблеми. Слабата филтрираност овозможи и лица 

со полициски досиеја да станат дел од приватниот безбедносен сектор што пак придонесе 

јавноста со голема сомничавост да ја перципира дејноста на овие агенции. Пропратно 

негативно влијание имаше и силното партиско-политичко влијание врз севкупниот процес 

на приватизирање на безбедноста во нашата држава, особено тоа што и до денес е 

присутна тенденцијата секоја поголема политичка партија да има сопствена агенција за 

обезбедување.  

Почетоци на приватната безбедност во Република Македонија се поврзуваат со 

донесување на Законот за обезбедување на лица и имот на 14 декември 1999 година
10

, со 

што се создадени правните претпоставки и основи во однос на предметната материја, како 
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вовед во отпочнување на процесот на практична имплементација за законските решенија 

во оваа сфера. 

На 21.06.2000 година формирана е Комора на Република Македонија за 

обезбедување на лица и имот, со седиште во Скопје. 

Дејноста на Комората е насочена во правец на заштитување и унапредување на 

стручноста, професионалноста и деловноста на професијата обезбедување на лица и имот 

и истата беше регулирана со Закон за обезбедување на лица и имот (Сл. Весник на РМ 

бр.80/99) и подзаконски акти (Сл. Весник на РМ бр.41/00), а сега е регулирана со Закон за 

приватно обезбедување (Сл. Весник на РМ бр. 166/12). 

Комората е широко отворена за сите лица за кои дејноста обезбедување на лица и 

имот претставува новина и се спремни и имаат желба да се вклучат во областа 

обезбедување на лица и имот. 

Во прилог на остварување на својата основна дејност, Комората, спроведувајки ги 

одредбите на горе наведените акти, својата дејност ја изразува во домен на: 

 Организирање на стручен испит за обезбедување;  

 Издавање на Лиценци за работа на обезбедување на лица и имот и 

 Издавање на легитимации за обезбедување 

Во текот на 2011 година забележани се коренити измени во системот на приватна 

безбедност, конкретно во дејноста обезбедување на лица и имот. Клучна рамка на оваа 

измена е воспоставувањето на нов систем во оваа област – приватно обезбедување, што 

предизвика промена на постоечкиот закон, промени во називот на институциите кои се 

надлежни да ја менаџираат оваа дејност и правните субјекти задолжени за нејзино 

спроведување. 

Придобивки од новиот концепт се следните: 

1.квалитет и селекција на лицата кои вршат приватно обезбедување, согласно законски 

пропишаните услови 



2.квалитет во извршувањето на обврските на правните лица за приватно обезбедување, но 

и на работниците за обезбедување 

3.елиминирање на нелојалната конкуренција 

4.зајакнат надзор врз работата на правните лица за приватно обезбедување 

5.зајакната одговорност на сите субјекти во оваа област. 

 

4. Нормативен дизајн на приватната безбедност во Република Македонија  

Нормативниот дизајн на приватната безбедност почнувајќи од нејзиното создавање во 

2000-та година до денес има тенденција за постојано усовршување и унапредување. 

Првиот Закон за обезбедување на лица и имот беше производ на еден реформски процес 

во сите пост-социјалистички држави, промена на концептот на чуварската служба и 

нејзино зајакнување со нови нормативни овластувања. Сепак, од денешна дистанца може 

да се каже дека овој закон ги оствари целите на неговото донесување – ја воспостави 

рамката за првите никулци на агенции на обезбедување на лица и имот. Паралелно со 

законот, се донесоа и бројни подзаконски акти кои поблиску ја определуваат содржината 

на дејноста на обезбедување на лица и имот. Во изминатиот период законската регулатива 

беше успешно имплементирана и применувана од страна на сите субјекти, пред се од 

вршителите на дејноста, Комората и Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија. Во текот на изминатиот период, од донесувањето на Законот па до денес, 

субјектите, определени со овој закон, се стекнаа со нови сознанија, а практиката покажа на 

низа забелешки на определени одредби и прашања во смисла на максимизираната 

примена и приспособувањето на оваа дејност согласно легислативата и техничко – 

технолошкиот развој на средствата за обезбедување и заштита на лица и имот.  

Токму од тие причини, а врз основа на анализа на состојбите во практиката, како и 

сознанијата за современите концепции и новите искуства во оваа дејност, во јуни 2007 

година се изврши измена и дополненија на Законот за обезбедување на лица и имот, со 

што се наметна потребата за усогласување на подзаконските акти со Законот.  Во април 

2008 година, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија утврди нови 



подзаконски акти и изврши измени на некои од постоечките, па се оцени дека во овој 

момент се укажува потреба за сумирање на релевантната регулатива од областа на 

обезбедување на лица и имот.  

За еволутивниот аспект нормативниот дизајн на приватната безбедност во 

Република Македонија од големо значење е реформата од 2011 година која се поврзува со 

Предлог на Закон за обезбедување на лица и имот – прва верзија од 21.11.2011 година. 

Иницијалната проценка за влијание на регулативата на Предлог на Закон за обезбедување 

на лица и имот – прва верзија  датира од 21.11.2011 година. Јавната расправа по Предлог 

на Закон за обезбедување на лица и имот – прва верзија од 21.11.2011 година е  одржана 

на 26.11.2011 година ( и во неа за прв пат  се користи терминот Закон за приватно 

обезбедување?).  

Првиот официјален предлог Закон за приватно обезбедување датира од 26.07.2012 

година.
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 Во понатамошната постапка донесена е иницијална проценка на влијание на 

регулативата за Предлог на Закон за приватно обезбедување, додека Извештајот за 

консултации со засегнати страни за Предлог на Закон за приватно обезбедување е  од  

01.08.2012 година. Новиот Закон за приватно обезбедување  е донесен во 2012 година и 

означува нов концепт во приватната безбедност, нова терминологија, нови овластување со 

кои приватните обезбедувачи се повеќе добиваат полициски овластувања.
12

 

Со неговото донесување се донесоа и бројни подзаконски акти кои во суштина ја 

зацврстија нормативната рамка во оваа област. Како составен дел на оваа збирка на 

прописи, покрај останатите релевантни закони и подзаконски акти, од особена важност е 

имплементацијата на Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит 

и оспособување на физичките лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот. Во 

таа смисла се укажа потребата, покрај Програмата за оспособување и полагање на стручен 

испит за вршење на работи на обезбедување на лица и имоти да се изработи и соодветен 

Прирачник за теоретскиот дел од Програмата, како би можеле лицата кои ја вршат ова 

дејност да се стекнат со потребните теоретски знаења.  

                                                           
11 http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=331&Show=1&itemID=34 
12 Слу жб е н  в е с н и к  н а  РМ б р . 166/12. 

http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=331&Show=1&itemID=34


6.Улогата на Комората за приватно обезбедување во обединувањето на 

дејноста на приватно обезбедување во Република Македонија 

 Комората на Република Македонија за приватно обезбедување е основана на 

21.06.2000 година. Основни цели на Комората се: заштита и унапредување на стручноста, 

професионалноста, деловноста и заштита на професијата. 

Комората во вид на јавни овластувања ги врши следниве работи: 

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

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

3. издава лиценца за обезбедување; 

4. издава легитимација за обезбедување; 

5. издава потврда согласно член 13 став (1) точка 3 и став (2) точка 3 и член 14 став (1) 

точка 3 од Законот за приватно обезбедување; 

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 закон и 

9. врши други работи утврдени со овој закон. 

 Комората ги претставува правните лица кои вршат приватно обезбедување и ги 

застапува нивните интереси. Сите правни лица кои дејноста приватно обезбедување ја 

вршат во вид на давање на услуги се здружуваат во Комора на Република Македонија за 

приватно обезбедување, заради заштита и унапредување на стручноста, професионалноста 

и деловноста и заради заштита на професијата. Правните лица кои вршат приватно 

обезбедување за сопствени потреби може да се здружуваат во Комората. 

 Комората дејствува на цела територија на Република Македонија со цел да се 

обезбеди поуспешно вршење на дејноста обезбедување на лица и имот. 

Органи на управување на Комората се: 

1. Собрание 



Собранието е највисок орган на Комората. 

Собранието на Комората го сочинуваат овластени претставници со легитимација од 

правни лица кои вршат приватно обезбедување, кои се здружени во Комората. Правно 

лице кое има дозвола за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги, за 

вршење на физичко обезбедување, кое има помалку од 15 легитимации за физичко 

обезбедување, нема право на присуство на седница на собрание. Правно лице кое има 

дозвола за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги, за вршење на 

физичко обезбедување, кое има од 15 до 30 легитимации за физичко обезбедување има 

право на 1 глас на седница на Собрание. Правно лице  кое има дозвола за вршење на 

приватно обезбедување во вид на давање на услуги, за вршење на физичко обезбедување, 

кое има од 31 до 45 легитимации за физичко обезбедување има право на 2 глас на седница 

на Собрание и понатаму уште по еден глас на секои следни 15 легитимации за физичко 

обезбедување. 

Правно лице кое има дозвола за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на 

услуги, за вршење на техничко обезбедување, кое има помалку од 3 легитимации за 

техничко обезбедување, нема право на присуство на седница на собрание. Правно 

лице  кое има дозвола за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги, за 

вршење на техничко обезбедување, кое има од 3 до 6 легитимации за техничко 

обезбедување има право на 1 глас на седница на Собрание. Правно лице кое има дозвола 

за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги, за вршење на техничко 

обезбедување, кое има од 7 до 10 легитимации за техничко обезбедување има право на 2 

гласа на седница на Собрание и понатаму уште по еден глас на секои следни 3 

легитимации за техничко обезбедување. 

Правно лице  кое има дозвола за вршење на приватно обезбедување за сопствени потреби, 

за вршење на физичко обезбедување, кое има помалку од 10 легитимации за физичко 

обезбедување, нема право на присуство на седница на Собрание. Правно лице кое има 

дозвола за вршење на приватно обезбедување за сопствени потреби, кое има од 10 до 20 

легитимации за физичко обезбедување и е здружено во Комората има право на 1 глас на 

седница на Собрание. Правно лице кое има дозвола за вршење на приватно обезбедување 

за сопствени потреби, кое има од 20 до 30 легитимации за физичко обезбедување и е 

здружено во Комората има право на 2 гласа на седница на Собрание и понатаму уште по 

еден глас на секои следни 10 легитимации за физичко обезбедување. 

Правно лице кое има повеќе гласови за Седница на Собрание, има обрвска да овласти 1 

лице да ги претставува и застапува правата и интересите на правното лице со број на 

гласови соодветно на бројот на службени легитимации. Доколку правното лице има 

дозвола за вршење на физичко обезбедување и дозвола за вршење на техничко 

обезбедување може да овласти по 1 претставник за секој вид на обезбедување. 

Овластеното лице го докажува својот легитимитет за присуство на седница на Собрание 

со валидно полномошно од правното лице. Собранието може да се одржи по потреба. 

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. Доколку Претседателот на 

Комората, или овластеното лице не ја свика седницата во рок од еден месец од денот на 

донесувањето на Одлуката на Управниот одбор, односно од поднесувањето на писмено 

барање за свикување на седницата, седницата ќе се свика со Одлука на Управниот одбор 

донесена со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот Одбор. 

Начинот на свикување, работење на Собранието, редот и дисциплината, утврдувањето на 

дневниот ред, како и начинот  на одлучување, се регулира со деловник за работа на 

Собранието. 

Собранието на Комората донесува: 

 1. Статут на Комората 

 2. Деловник за работа на Собранието 

 3. Кодекс на професионалната етика на лицата за вршење на работи на приватно 

обезбедување 

 4. Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка 

 5. Одлуки, заклучоци и препораки 

 6. Избира членови на Управен одбор 

 7. Избира надзорен одбор и други комисии ( постојани или времени) 

 8. Одлучува за висината на чланарината и начинот на плаќањето 

 9. Усвојува годишна сметка на изминатата година 

 10. Усвојува програма за работа на Комората за наредната година 

 11. Разгледува и усвојува извештај за севкупните активности и работа на Комората, 

како и поединечни извештаи. 

 12. Врши и други работи утврдени со Закон 

  
2. Управен одбор  

- 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. 

– Начинот на свикување на седниците на Управниот Одбор се регулира со деловник за 

работа на Управниот Одбор. 



– На Претседателот на Управниот Одбор и членовите на Управниот одбор им следува 

надомест за работата. 

– Висината на надоместокот се утврдува со посебна одлука на Управниот Одбор на 

Комората. 

– Членовите на Управниот Одбор ги избира Собранието, со мандат од 4 ( четири ) години, 

на тајно гласање. 

– За член на Управен Одбор може да се избере само лице со легитимација за вршење на 

работи на приватно обезбедување. Вработено во правно лице кое е здружено во Комората. 

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. 

Управниот одбор ако управува и работи спротивно на законските прописи, Статутот и 

други акти на Комората или причини штета на Комората или нејзин член како и доколку 

работи не ефикасно Собранието, по предлог на 

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

истекот на мандатот и тоа : 

 1.  Ако управува и работи спротивно на законските прописи, Статутот и другите 

акти на Комората. 

 2.  Ако причини штета на Комората или нејзин член. 



 3.  Ако не ги врши своите должности или не ги врши одговорно, или ги врши 

неблаговремено. 

 4.  Ако Управниот одбор не подготви и не поднесе извештај до Собранието на 

Комората. 

 5.  Ако член на Управниот одбор отсуствува два пати неоправдано од седницата на 

Управниот одбор. 

 6.  Ако член на Управниот Одбор му е изречена дисциплинска мерка 

 7.  Ако член на Управниот Одбор со правосилна одлука е осуден за сторено 

кривично дело, со ефективна казна затвор во времетраење од најмалку 6 ( шест) 

месеци. 

 8.  Ако член на Управен Одбор повеќе нема легитимација. 

Доколку бидат разрешени најмалку 4 ( четири ) члена на Управниот Одбор поради 

причини наведени во став 1, точка 1-8 од овој член, Управниот Одбор се распушта и се 

спроведува постапка за избор на нови членови на Управен Одбор. 

 

3. Претседател на Комората. 

 Стручните и административните работи на Комората ги врши стручната служба на 

Комората. Со работа на стручна служба раководи секретар.
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Заклучок 

Приватната безбедност во Република Македонија е многу широк поим. Во овој 

труд се обидов да ја истражам улогата на Комората за приватно обезбедување во нашата 

држава. Приватното обезбедување во нашата држава е релативно нова гранка која 

постојано се надополнува и надоградува. Во тој правец посебна улога има Комората за 

приватно обезбедување. Нејзините надлежности почнувајќи од процесот на подготовка за 

полагање на испити, па се до нивното реализирање и издавање на лиценците и 

легитимациите за вршење на дејноста приватно обезбедување се примарни во процесот на 

етаблирање на приватната безбедност. Од нејзиното основање па се до денес, општ е 

впечатокот дека Комората за приватно обезбедување е под влијание на Министерството за 

                                                           
13 http://obezbeduvanje.org.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1
%9A%D0%B5/ 



внатрешни работи  чии што претставници се дел од комисиите за спроведување на испит 

за приватно обезбедување. 

Јавноста, воопшто не е заинтересирана за методологијата и транспарентноста во 

работењето на Комората, а со тоа се создаваат можности за нејзино злоупотребување од 

поединци поврзани со поставувањето на личност за претседател на Комората преку кој се 

реализираат бројни интересни активности. 
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