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Summary: It is evident that the real danger to life and property increased in recent decades 

and various other types and forms of threats. Complex economic flows, disturbed social 

relationships, social tensions, unsuccessful transition processes also create fertile ground for 

endangering the overall safety. Proceeding from this, as well as from general human need to 

satisfy a sense of security, there is an obvious need for the restructuring of the old and 

establishing the new, adequate and regulated system of personal and property protection, 

which must be adapted to the times and the nature of security challenges, risks and threats. 

 

Non-state security sector in Serbia, where the private security is the most striking part, has 

evolved in parallel with the process of transition, which was accompanied by new 

investments, as legitimate, and equity from the black market. Also the general globalization 

trends in the economic sphere, as well as the beginnings of the European integration process 

of Serbia contributed to the establishment of the sector. However, after cessation of the Law 

on the system of social self-protection in 1993, there has been a legal gap in the work of  

private security subjects, which lasted for two decades. Private Security act was adopted in 

November 2013, which represents the material and legal basis for the functioning of private 

security subjects in the national security system of the Republic of Serbia. 

 

Although it is too early for evaluating the effects of this law in practice, because the 

regulations for its implementation were adopted with a considerable delay (the last one in 

March 2015), there is no doubt that its adoption represents an important step towards further 

standardization of security and protection services, with the incorporation of positive solutions 

of foreign legislation, raising the level of security/safety culture among all employees in the 

private security sector, developing the overall concept of security management and further 

development of mechanisms of supervision and control of the private security sector. It should 

contribute to the cooperation between public and private actors of security, which in Serbia is 

still not satisfactory. 

 

Key words: Non-State Security Sector, the Private Security, Public-Private Partnership, 

Security Managment. 
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ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У СРБИЈИ – 

НАСЛЕЂЕНИ ПРОБЛЕМИ, АКТУЕЛНО СТАЊЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА 

 

Апстракт: Евидентно је да су се реалне опасности по живот и имовину последњих 

деценија увећале и разним другим врстама и облицима угрожавања. Сложени 

економски токови, поремећени друштвени односи, социјалне тензије, неуспешни 

транзициони процеси, такође стварају погодно тло за угрожавање укупне безбедности. 

Полазећи од тога, као и од опште људске потребе за задовољењем осећаја сигурности, 

евидентна је нужност реструктурирања старог и успостављања новог, адекватног и 

уређеног система заштите личне и имовинске сигурности, који мора бити прилагођен 

времену и природи безбедносних изазова, ризика и претњи.  

  

Недржавни сектор безбедности у Србији, чији је најмаркантнији део приватно 

обезбеђење, развијао се паралелно са процесом транзиције, која је била праћена новим 

улагањима, како легитимним, тако и капиталом са црног тржишта. Успостављању тог 

сектора су погодовали и општи глобализациони трендови у сфери економије, те почеци 

процеса европских интеграција Србије. Међутим, након престанка важења Закона о 

систему друштвене самозаштите 1993. године,  дошло је до правне празнине у раду и 

субјеката приватне безбедности, која је трајала пуне две деценије. Током новембра 

2013. године усвојен је Закон о приватном обезбеђењу, који  представља материјално-

правни основ за функционисање субјеката приватног обезбеђења у систему националне 

безбедности Републике Србије.  

 

Иако је прерано за оцењивање ефеката овог закона у пракси, јер су подзаконски акти за 

његово спровођење донети са знатним закашњењем (последњи тек у марту 2015. 

године), неспорно је да његово доношење представља важан корак у правцу даље 

стандардизације услуга обезбеђења и заштите, са инкорпорирањем позитивних решења 

страних законодавстава, подизања нивоа безбедносне културе код свих категорија 

запослених у приватном сектору безбедности, развијању интегралног концепта 

управљања безбедношћу и даљем развоју механизама надзора и контроле приватног 

сектора безбедности. Он би требало да допринесе и сарадњи између јавних и приватних 

актера безбедности, која у Србији још увек није задовољавајућа. 

 

Кључне речи: Недржавни сектор безбедности, приватно обезбеђење, јавно-

приватно партнерство, управљање у безбедности 

1. Увод 
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У глобализованом свету у коме је релативизован значај међудржавних граница, са 

доскора неслућеном брзином протока информација посредством интернет мреже, 

кретањем капитала, разних врста услуга, роба и људи, довео је до потпуно измењених 

политичких, социјлних, економских и културних релација и успоставио човечанство 

различито од оног које је постојало пре неколико деценија. Актуелни безбедносни 

изазови, ризици и претње којима су данашња друштва изложена, проблеми са којима се 

држава суочава у настојању да на традиционалан одговори на експанзију организованог 

насиља и криминала и јављање њихових бројних нових форми манифестовања, 

резултирали су повећаним општим страхом од криминала и израженијом несигурношћу 

појединаца, што поприма и егзистенцијалне размере.
1
  

 

Имајући у виду трендове редуковања моћи државе у обављању појединих 

традиционалних функција, као и све ограниченије буџетске могућности, постојећи 

државни сектор безбедности реално више није у стању да свим физичким и правним 

лицима гарантује очекивани ниво безбедности, што је посебно уочљиво у области 

заштите имовине и пословања. Из тих разлога, све већи број привредних субјеката, 

суочених с повећеном опасношћу од криминалних претњи и других облика 

угрожавања, настоји да виши ниво заштите обезбеди на друге начине, било 

успостављањем сопствених снага унутрашње заштите, било уговорним ангажовањем 

приватних безбедносних компанија. Такав је случај и у Републици Србији. 

 

Стварни настанак приватног сектора безбедности у Републици Србији везан је за 1989. 

годину, када је основано прво привредно друштво за пружање безбедносних услуга у 

приватној својини, док се настанак већине субјеката у овој области везује за период 

између 1993. и 2000. године. Наиме, по престанку важења дотадашњег Закона о систему 

друштвене самозаштите 1993. године, оснивање агенција за приватно обезбеђење било 

је регулисано Законом о предузећима, према коме је за оснивање агенције довољно 

имати оснивачки капитал, канцеларију, регистрован телефон и најмање једног 

запосленог радника. Може се оценити да је након престанка Закона о систему 

друштвене самозаштите дошло до правне празнине у раду и функционисању субјеката 

приватне безбедности у Републици Србији која је трајала пуне две деценије, све до 

новембра 2013. године. 

 

2. Токови приватизације безбедносних функција 
 

Ван сумње је да се од државе данашњег доба не може захтевати да припадници 

њених служби за спровођење закона буду присутни у сваком тренутку и на сваком месту 

где неко добро може бити угрожено. Имајући у виду да је општи пораст стопе криминала 

условио потребу припадника имућних слојева, јавних и политичких личности, 

политичара и слично, да за себе осигурају додатну заштиту, као и све развијенију свест 

да појединац и различити колективитети морају преузимати већу одговорност за 

сопствену безбедност, може се уочити да све више физичких и правних лица на различите 

начине настоје да обезбеде виши степен личне и имовинске безбедности од оног који им 

држава може пружити. Такву повећану заштиту им превасходно може пружити 

                                                           
1
 Видети: Триван Драган, Корпоративна безбедност, Досије студио, Београд 2012., стр. 171. 
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недржавни, то јест приватни сектор безбедности. За разлику од система заштите који 

обезбеђују специјализоване институције државе и који има за циљ служење општим 

интересима друштва, приватни сектор безбедности је пре свега окренут остваривању 

интереса појединаца или организација, а у много мањој мери је оријентисан на друштво у 

целини.
2
  

 

Основ за успостављање и функционисање различитих видова приватне безбедности је 

право појединца на самозаштиту, које он уговором преноси на провајдере недржавног 

сектора безбедности, односно на субјекте приватне безбедности. Уз то, у модерним и 

развијеним државама је кључни подстицај процесу приватизације безбедности био 

захтев за унапређење ефикасности државних институција. Одговор на то је био све 

присутнији outsourcing безбедносних послова који су у ранијем периоду поверавани 

само државним институцијама.
3
 

 

Када је реч о постауторитарним и постконфликтним земљама, на процес приватизације 

сектора безбедности у великој мери су утицали укупни транзициони процеси, а посебно 

дерегулација привреде. У оквиру тога, дошло је и до стварања специјализованог 

тржишта за специфичне услуге безбедности, посебно оних које се тичу заштите 

имовине и лица, као једног од битних чинилаца пословања привредних субјеката. 

Наиме, већ сама чињеница да услед непажње, немара, намере и различитих других 

разлога може доћи до настанка пожара и паљевина, хаварија, саботажа, крађа и сличних 

облика угрожавања имовине и лица, указује на то колика пажња мора бити посвећена 

превенцији, односно обезбеђењу и заштити тих вредности.  

 

Актуелни токови приватизације безбедносних функција се паралелно одвијају у два 

правца. С једне стране, присутна је „приватизација одозго“, у којој држава неке од 

својих надлежности преноси на приватне чиниоце, пре свега на приватне безбедносне 

компаније и детективске агенције. Други вид тог процеса, такозвана „приватизација 

одоздо“, односи се на ситуације у којима држави из неких разлога недостају потребни 

капацитети да би осигурала безбедност свим својим грађанима. То се углавном односи 

на државе са унутрашњом нестабилношћу и слабим ауторитетом централних власти, у 

којима је изражено деловање герилских, терористичких или племенских група, 

паравојних и параполицијских структура или криминалних организација, којим се 

угрожава укупни поредак, а самим тим и безбедност појединаца, пословних субјеката, 

социјалних група и заједница. Из тих разлога су неки од поменутих субјеката често 

принуђени да траже недостајућу заштиту од приватног сектора безбедности, који 

надомешта неостваривање функција слабе и неуспешне државе.  

 

Чињеница да се у савременом свету уз државне, јављају и бројни недржавни 

безбедносни чиниоци, доприноси томе да и сама безбедност постаје плуралистична. 

Треба имати у виду да је плурализација безбедности присутна како у развијеним 

демократским друштвима, тако и у земљама у процесу транзиције, слабим, 

                                                           
2
 Видети: Veić Petar, Nadj Ivan, Zakon o privatnoj zaštiti sa komentarom, Naklada Žagar, Rijeka 2005., str. XI-

XIII. 
3
 Детаљније: Toyne Sewell Patrick, „Private Security Companies: The Reasons Why“, Military Technology, 

Vol. 31, Issue 3, Mönch Publishing Group, Bonn 2007., pp. 60-61. 
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нефункционалним и пропалим друштвима, те земљама и друштвеним заједницама које 

се обнављају након окончаних оружаних сукоба.  

 

Наведени процеси трансформације су директно повезани и са постепеном променом од 

владања ка управљању, а такође и са ширењем и дисперзијом политичке моћи између 

бројних јавних и приватних носилаца на различитим нивоима организације. Сходно 

томе, процес плурализације безбедности се може односити на различите врсте носилаца 

и провајдера безбедности, подразумевајући под тим државне установе и службе, 

недржавне актере и њихове хибридне облике. Имајући то у виду, на данашњу држава се 

у демократским друштвима више не гледа као на ексклузивног носиоца безбедности, 

будући да и различити недржавни актери, располажући одређеним средствима принуде 

и сопственим љидским и материјалним капацитетима,  промовишу своју безбедност, 

трансформишући и досадашњи карактер управљања у безбедности.
4
  

 

Сам појам „управљање у безбедности“ се односи на менаџмент и надзор над процесом у 

коме различити недржавни чиниоци осигуравају безбедност у одређеним подручјима. 

Из тога проистиче да класичне државне институције, попут војних и полицијских снага, 

више немају монопол у безбедносној сфери, те да је у «управљање у безбедности» 

укљуучен и велики број недржавних чинилаца, као што су различити видови 

самоорганизовања, грађанска удружења, приватна правна лица, параполицијске и 

побуњеничке групе, организације на регионалном и међународном нивоу и друго.
5
  

 

Истовремено, услед нараслих безбедносних проблема којима се држава до сада није на 

адекватан начин бавила, попут породичног насиља, мобинга, дискриминације засноване 

на роду и полу и слично, у свету је дошло до појаве бројних  организација (хуманитарне 

организације, удружења грађана) које су настојале да поменуте безбедносне претње 

спречавају и да пружају помоћ њиховим жртвама. Ове невладине организације и 

удружења кроз своје деловање не остварују профит од корисника њихових услуга, због 

чега се означавају као непрофитни субјекти недржавног, односно приватног сектора 

безбедности.  

 

Профитни актери недржавног безбедносног сектора постоје и делују упоредо са 

непрофитним. Они послују по тржишним принципима, нудећи различите врсте 

безбедносних услуге на нивоу одређене државе, али и  прекогранично. За њих је 

одомаћен назив приватне безбедносне компаније. Реч је о легално основаним 

пословним субјектима који различитим категоријама клијената у оквиру уговорног 

односа постају провајдери безбедносних услуга на чисто комерцијалној основи. Са 

појавом и експанзијом наведених безбедносних субјеката, којих у данашњем свету има 

више врста, дошло је до стварања новог – приватног сектора безбедности. У упоредној 

пракси, приватно комерцијално пружање безбедносних услуга обухвата деловање 

                                                           
4
 Упореди: Триван Драган, Детективска делатност, Досије студио, Београд 2014., стр. 65-66. 

5
 Према: Caparini Мarina, „Applying a Security Governance Perspective to the Privatisation of Security“, in: 

Bryden Alan, Caparini Marina, Private Actors and Security Governance, DCAF, Geneva 2006., р. 269.  
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приватних војних компанија, консалтинг у војној сфери, регрутовање плаћеника, 

заштиту безбедности лица и својине, приватне истражитељске послове и друго.
6
  

 

Будући да функционисање приватног сектора безбедности захвата широко подручје 

безбедности и заштите лица и имовине које својим опсегом и квалитетом превазилази 

уобичајене безбедносне стандарде које држава гарантује сваком грађанину, за тај сектор 

безбедности се може рећи да представља и економску категорију, мада не утиче 

непосредно на продуктивност рада и профитну стопу.
7
    

 

Најзад, са одмицањем процеса развоја тржишта комерцијалног пружања безбедносних 

услуга, намеће се неопходност адекватног нормативног уређења приватног сектора 

безбедности, чији актери настоје да стекну легитимитет унутар националног система 

безбедности и обезбеде несметано деловање на плану пружања различитих 

безбедносних услуга.  

 

3. Приватно обезбеђење у Србији до 2000. године 
 

Већ је истакнуто да је након престанка важења Закона о систему друштвене самозашти-

те дошло је до правне празнине у раду и функционисању субјеката приватне 

безбедности у Србији која је трајала пуне две деценије. При томе се за период од 1993. 

до 2000. године може рећи да су предузећа/агенције за пружање безбедносних услуга 

пословала у условима ратног окружења, спољне економске изолације земље, бујања 

сиве економије, те опште друштвене и политичке кризе. Пословање тих субјеката је 

индиректно регулисало десет општих закона, уз бројне подзаконске акте и интерне 

правилнике. Парадоксално, такав амбијент у коме је драстично повећан осећај 

несигурности код грађана због пораста свих облика насиља и неефикасности полиције у 

расветљавању тешких кривичних дела, представљао је и повољно окружење за раст 

приватног сектора безбедности. 

 

У одсуству адекватне законске регулативе, субјекти приватне безбедности у Србији 

функционисали су тако што су регистровани привредна друштава, друштва са 

ограниченом одговорношћу. Та привредна друштва су најпре била регистрована као 

тзв. „агенције за проналажење несталих лица“, у оквиру којих су се пружале и услуге 

обезбеђења. Тада се пружање безбедносних услуга заснивало превасходно на пословима 

уговорног и сопственог обезбеђења и у мањој мери на приватним детективским 

услугама. Оваквом стању је погодовала поједностављена процедура за отварање фирми, 

захваљујући којој су друштво са ограниченом одговорношћу могли основати и лица 

нестручна за ове послове, која су углавном била везана за криминогене кругове и 

политичку сферу. То је указивало на корупциону спрегу у уговарању обезбеђивању 

профитабилних послова и на коришћење профита из њих за финансирање политичких 

                                                           
6
 Упореди : Мијалковић Саша, „О недржавном сектору националног система безбедности – инострана и 

домаћа искуства“, Страни правни живот, бр. 2, Институт за упоредно право, Београд 2010., стр. 257. 
7

 Видети: Милошевић Милан, Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита (Збирка 

прописа), Глосаријум, Београд 2006., стр. 5. 
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странака.
8
 

 

Најпрофитабилније делатности приватног сектора безбедности у Србији у протеклом 

периоду односиле су се на тзв. услуге „телесне заштите“
9
, затим на обезбеђење имовине 

(обезбеђење објеката, транспорт новца и противпожарна заштита) и приватну 

детективску делатност (прикупљање података и информација за физичка и правна лица, 

породичне истраге, као и прикупљање доказа за парничне поступке и друго). Што се 

тиче обучености припадника приватног сектора безбедности у Србији, најчешће је 

запослено особље било састављено од бивших/пензионисаних припадника полиције или 

војске, уз занемарљив бројем лица који су прошла неку врсту обуке, будући да се процес 

обуке углавном заснивао на обучавању лица у руковању ватреним оружјем. Међутим, 

стране приватне безбедносне компаније
10

 које су у новије време преузеле поједине 

домаће фирме увеле су професионални режим обуке запосленог особља, користећи 

програме америчког и британског удружења за приватно обезбеђење. 

 

Једна од карактеристика закаснелог, дуготрајног и углавном неуспелог процеса 

транзиције у Републици Србији било је и успостављање специфичних веза између 

политичке сфере, криминалних структура, државног и недржавног сектора 

безбедности. То је, када је реч о приватној безбедности, довело до криминализованости, 

неадекватне селекције кадрова, те успостављања доминације на тржишту мањег броја 

фирми за приватно обезбеђење кроз корупционе спреге. Такође, усталила се и пракса да 

се један број активних припадника полиције, Војске Србије и служби безбедности, 

независно од законских ограничења, појављују као носиоци послова обезбеђења лица из 

криминогених средина. Једна од последица је била и појава незаконитог коришћења 

средстава електронског надзора и праћења лица од стране појединих субјеката 

приватне безбедности.
11

 

 

4. Приватно обезбеђење у Србији од 2000. до 2013. године 

 
 

Након 2000. године, дошло је до извесних помака на плану унапређења 

професионализма у сектору приватне безбедности. Може се оценити да је у том 

периоду приватна безбедност у Србији прерасла у велики бизнис, у коме су укрштени 

бројни економски интереси. Међутим, за приватни сектор безбедности у јавности и 

медијима и даље je владало уверење да се ради о „сивој зони безбедности“, што је 

стварало неповерење грађана према свим субјектима тог сектора. 

 

                                                           
8
 Видети опширније: Савић Андреја, „Приватна безбедност у систему националне безбедности“, у: 

Приватна безбедност - стање и перспективе“ (зборник радова), Факултет за правне и пословне студије, 

Нови Сад, 2008., стр. 23. 
9
 Услуге телесне заштите најчешће траже политичари, бизнисмени, естрадне личности, као и страни 

држављани (пословни људи, спортисти, глумци, музичари), који се налазе на гостовању у Србији. SALW и 

фирме за приватно обезбеђење у југоисточној Европи: узрок или последица несигурности? -  Извештај за 

UNDP и Пакт стабилности ЈИЕ, op. cit. стр. 89-90. 
10

 Најпознатије међу њима су „G4S“ и  „Securitas Service“. 
11

 Видети: Савић Андреја, op. cit.стр. 20-21. 
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Привредна друштва за пружање безбедносних услуга су у том периоду после војске и 

полиције постала трећа оружана сила у Србији. Насупрот томе, иако приватни сектор 

безбедности запошљава више од 30.000 радника, пореским органима пријављује 

минималне приходе, прикривајући стварни обрт финансијских средстава. С тим у вези, 

треба истаћи да државне институције не располажу централним регистром субјеката 

приватне безбедности, због чега нема поузданих статистичких података о том сектору. 

 

Због једноставне процедуре отварања фирми за безбедносне услуге, долазило је до 

ситуација да су њихови стварни власници лица из криминогених средина. Није 

превазиђена ни пракса да се активни припадници полиције, војске и безбедносних 

служби укључују у послове обезбеђења на ивици закона. Такође, изостала је и поуздана 

контрола над незаконитом применом средства електронског надзора и праћења лица од 

стране једног броја субјеката приватне безбедности. 

 

За овај период је карактеристичан и процес укрупњавања, па и монополизације послова 

из ове области, посебно у сфери приватног обезбеђења имовине и лица, при чему 

готово целокупно тржиште безбедносних услуга покрива неколико (претежно страних) 

фирми. Уз позитивне последице таквог тренда, као што је подизање нивоа 

професионализације и квалитета услуга, постоје и потенцијалне негативне импликације, 

пре свега у смислу стварања оптималних услова за офанзивно деловање страних 

обавештајних служби. 

 

У протеклим годинама није отклоњена ни наслеђена пракса да субјекти приватне 

безбедности који имају доминантну позицију и најпрофитабилније послове на тржишту 

то остварују захваљујући нетранспарентним везама са владајућим до политичким 

структурама. С друге стране, упадљив је изостанак адекватних механизама екстерне 

контроле и надзора  рада субјеката приватне безбедности, укључујући непостојање 

посебног парламентарног тела, сем у домену контроле коришћења и складиштења 

оружја. 

 

Кадровска структура припадника приватног сектора безбедности у Србији је остала 

незадовољавајућа, а већина запослених није прошла ни адекватну обуку. Зараде 

запослених су у континуитету ниске, уз присуство рада на црно, одсуство синдикалног 

удруживања и непостојање обавезујућих секторских колективних споразума. 

 

Сарадња субјеката приватне безбедности са надлежним државним органима и органима 

локалне самоуправе је традиционално на ниском нивоу. То важи и за подручје 

превенције и сузбијања криминалитета, због одсуства прописа који обавезују полицију 

и приватни сектор безбедности на сарадњу по овој проблематици, осим општих одрдби 

у вези пријављивања кривичних дела. Генерално, однос полиције и приватних чинилаца 

безбедности у Србији у протеклом периоду није представљао ни сарадњу ни 

конкуренцију, већ паралелно функционисање једних поред других. 

 

Процењује се да је непосредно пре доношења Закона о приватном обезбеђењу у Србији 

деловало више од 580 самосталних приватних фирми за безбедносне услуге и служби 

обезбеђења великих компанија. Од тог броја, 60% њих се бавило физичко-техничким 
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обезбеђењем, 15% обављало послове транспорта новца, док је делатност осталих била 

везана за технолошку заштиту, уградњу система за обезбеђивање и патролне послове.
12

 

Наводи се и податак да је у овој области имало око 47.000 цеви лаког наоружања 

(пиштољ, пушка), око 15.000 заштитних панцира и разних других облика заштите, као и 

више стотина  (полу)блиндираних  возила.
13

   

 

У извештају Конфедерације европских служби безбедности (Confederation of European 

Security Services – CoESS) из 2011. године
14

 дат је свобухватан преглед услуга 

приватног обезбеђења у Републици Србији за период до од 2006. до почетка 2011. 

године. Поред општих података о становништву Србије (7.306.677), бруто националном 

дохотку (€ 33,62 милијарди), односу снаге безбедности/становништво (1/146), односу 

полиција/популација (1/218), извештај  CoESS садржи и податке о тржишту услуга 

приватног обезбеђења. Тако је наведено да је годишњи обрт индустрије приватне 

безбедности у 2010. години износио 180 милиона евра, уз константне стопе раста тог 

сектора: 2007 (10%), 2008 (12%), 2009 (14%), те 2010 (20%). Међутим, у условима 

економске кризе, годишњи обрт у приватном сектору безбедности у Србији је у 

опадању и сада се процењује на око 100 милиона евра. 

 

5. Удружење за приватно обезбеђење 
 

У показатеље позитивних трендова у развоју приватног обезбеђења у Србији након 

2000. године спадају и почеци удруживања субјеката тог сектора на еснафском 

принципу, а у циљу успешнијег наступа на тржишту безбедносних услуга, стицања 

бољег имиџа у јавности и ограничавања негативних спољних утицаја на приватну 

безбедност.  

 

Један од првих корака било је оснивање Групације фирми за физичко-техничко 

обезбеђење при Привредној комори Београда крајем 2001. године. Четири године касније, 

формирано је Удружење предузећа за физичко-техничко обезбеђење у оквиру Привредне 

коморе Србије (ПКС), које је потом преименовано у Удружење за приватно обезбеђење. 

Поменуто удружење чине четири групације: Групација за физичко обезбеђење, Групација 

за техничко обезбеђење, Групација за самозаштитну делатност и Групација за детективску 

делатност.
 15

  
 

У надлежности Удружења за приватно обезбеђење је заступање заједничких интереса 

различитих субјеката из области приватне безбедности у земљи и ван ње, учешће у 

активностима на плану националне регулативе из ове области и усклађивању нормативе 

и праксе са међународним стандардима, спровођење успостављених гранских стандарда 

на тржишту Републике Србије, рад на усклађивању прописа са сродним законским и 

                                                           
12

 Према: Петровић Предраг, Резервисани домени као препреке нормативном уређењу приватног сектора 

безбедности (радна студија), Београдски центар за безбедносну политику, Београд 2011., стр. 11. 
13

 Савић Андреја, op. cit. стр. 22-23.  
14

 Private Security Services in Europe - CoESS Facts and Figures, op. cit. pp. 103-106.  
15

Према подацима Удружења за приватно обезбеђење при Привредној комори Србије (доступно 

на:http://www.pks.rs), субјекте приватног обезбеђења у Републици Србије, активним учешћем и на 

добровољној основи, у телима тог удружења заступа 314 привредних друштва за безбедносне услуге, са 

више 27.000 запослених вероватно још толико повремено ангажованих лица.  

http://www.pks.rs/
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подзаконским актима којима се уређују питања безбедности и друге области од 

релевантне за деловање чланица Удружења, те доношење Кодекса професионалне етике 

и спровођење надзора над његовом имплементацијом. 

 

Једна од значајнијих активности Удружења за приватно обезбеђење ПКС тицала се израде 

Националне  стратегију  развоја  приватног  сектора безбедности у Србији 2007. године. 

Поменути пројекат је, скупа са сродним пројектима других држава са простора Западног 

Балкана, прихваћен од стране генералне скупштине Европске конфедерације служби 

приватног обезбеђења (CoESS), која је одржана у Бриселу у септембру те године. 

Удружење је било и иницијатор доношења Меморандума о сарадњи са МУП-ом 

Републике Србије, којим би се унапредила функционална сарадња између државног и 

приватног сектора безбедности. 

 

У међувремену су поједине приватне безбедносне компаније са подручја Републике 

Србије приступиле чланству двају међународних добровољних регулативних 

механизама за подручје приватне безбедности: Међународног удружења за обезбеђење 

личности и услуге обезбеђења (IBSSA), те Етичког кодекса Америчког друштва за 

питања  индустијске безбедности (ASIS), чији су програми обуке и стручног 

усавршавања усклађени са међународним стандардима.
16

 

    

6. Приватно обезбеђење у Србији након 2013. године 
 

До новембра 2013. године нормативни основ за поступање субјеката приватне 

безбедности у Србији карактерисало је двојако стање: прво, нормативно дејство 

важећих општих прописа и појединачних нормативних аката (екстерних и интерних), 

који уређују регистрацију привредних друштава, права, обавезе и одговорности по 

основу рада, заштите од дискриминације, кривична, кривичнопроцесна и прекршајна 

легислатива, поступак у вези са јавним приходима, односно њихово пословање и 

активност и друго, нормативно дејство тада усвојених закона о приватном обезбеђењу и 

детективској делатности. 

 

У том периоду Србију је карактерисала нормативна неуређеност приватног сектора 

безбедности, што се огледало у застарелој регулатива коју је чинило десет закона
17

 који 

нису препознавали специфичности тог сектора. Поменута регулатива је била део 

правног система Србије, али иста није на адекватан начин уређивала специфичан 

положај приватног сектора безбедности, почев од тога да оснивање фирми за 

безбедносне услуге третирала на исти начин као и почетак рада било ког привредног 

субјекта. 

 

                                                           
16

 SALW и фирме за приватно обезбеђење у југоисточној Европи: узрок или последица несигурности?, 

оp.cit. стр. 111. 
17

 Закон о раду, Закон о оружју и муницији, Закон о предузећима, Кривични законик,  Закон о заштити од 

пожара, Закон о безбедности и здрављу на раду,  Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама, Закон о превозуу у друмском саобраћају, Закон о планирању и изградњи, Закон о 

превозу опасних материја и Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима. 
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Актуелна правна регулатива приватног обезбеђења у Републици Србији садржана је у 

главама III, IV и V Закона о приватном обезбеђењу
18

 који се састоји од укупно 12 глава. 

Неспорно је да есенцијални значај има глава V поменутог Закона, којом се уређује 

начин вршења послова приватног обезбеђења, укључујући: послове физичке заштите; 

послове обезбеђења са оружјем; послове техничке заштите; послове планирања, 

пројектовања, техничког надзора, монтаже и одржавања система техничке заштите; 

послове обезбеђења транспорта новца, вредносних и других пошиљки; послове 

редарске службе; контролни центар, и самозаштитну делатност (чланови 21-45. Закона).   

 

Глава V уређује и врсту оружја које правна лица и предузетници могу користити за 

вршење послова физичке заштите. Наведено поглавље закона детаљно прописује начин 

пружања различитих послова приватног обезбеђења, при чему се најпре дефинишу 

врсте  активности које одређена област приватног обезбеђења подразумева. То прате и 

технички детаљи, попут карактеристика специјалних возила за транспорт новца, 

вредносних и других пошиљки; кофера за пренос новца и вредносних пошиљки 

пешице; опреме контролног центра и слично. Глава V Закона одређује и да се послови 

приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врше на начин који не омета рад 

државних органа и не нарушава спокојство грађана, те прописује дужност службеника 

приватног обезбеђења, запослених као оператери у контролном центру да одмах 

обавесте полицију о информацијама које указују да се врши кривично дело које се гони 

по службеној дужности или прекршај са елементима насиља. 

 

Законом о приватном обезбеђењу су прописани услови које правна и физичка лица 

треба да испуне како би могли легално да обављају послове из домена приватног 

обезбеђења. Између осталог, прописане су обавезне стручне обуке, као и издавање 

дозвола за рад (тзв. лиценци) привредним друштвима, предузетницима и сапосленима у 

овом сектору. Како би се уважиле специфичности пословања уведене су и различите 

врсте лиценци.  Након успешног савладавања обуке потребно је да се пред комисијом 

МУП-а Републике Србије положи стручни испит, чиме се стичу услови добијања 

лиценце за обављање послова у сектору приватне безбедности.  

 

У овом битном сегменту спровођења Закона о приватном обезбеђењу се веома касни. 

Наиме, до фебруара 2016. године је стручни испит је положило 489 кандидата, а 

лиценцу је до краја јануара 2016. године добило 136 физичких и два правна лица. То је 

веома мали проценат у односу на процењени број од преко 30.000 лица која су тренутно 

запослена у агенцијама за приватно обезбеђење у Србији. Имајући то у виду, нереално 

је очекивати да ће већ два пута продужавани рок за примену овог закона (сада 01.01. 

2017. године) бити испоштован. Постоје и оцене да би се процес обуке и лиценцирања 

запослених у привредним друштвима из ове области реално могао спровести тек крајем 

2018. године. 

 

У ишчекивању почетка примене у пракси одредби Закона о приватном обезбеђењу и 

даље се послује у условима затечене уопштене легислативе. Иначе, подаци Завода за 

статистику Републике Србије указују да је у Републици  Србији је 2013. године било 

регистровано 626 привредних друштава за безбедносне услуге, са укупно 5127 
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запослених лица. Овај податак показује да број запослених лица у поменутим фирмама 

ни изблиза не одговара стварном стању броја запослених у приватном сектору 

безбедности Србије. Ту се заправо се ради о лицима која су власници фирми пријавили 

пореским и социјалним органима и за која се плаћају сва законом предвиђена давања 

(радни стаж, социјално осигурање). 

 

Цене рада и зараде запослених у области приватног обезбеђења у Србији су и даље 

међу најнижима у Европи. С тим у вези, несумњиво је да се само опоравком националне 

економије може очекивати пораст цена услуга и рада, уз услов да буде отклоњене 

појаве нелојалне конкуренције.  

 

 

7. Закључaк 
 

 

У Републици Србији се приватизација безбедности одвијала паралелно са процесом 

транзиције, која је праћена новим улагањима, како легитимним, тако и капиталом са 

црног тржишта. Отварање земље и долазак страног капитала условили су постојање 

приватне безбедности као допуне делатности државних органа. Паралелно са 

трансформацијом друштвене својине и смањивањем удела државне својине, редуковане 

су и надлежности полиције у сектору јавних услуга, што је условило јачање приватног 

сектора безбедности. Државни сектор сада делује све селективније, усредсређујући се 

на кључне изворе угрожавања безбедности, док се друштву све више препушта да се 

само штити  од других „мање опасних појава“. 

  

Доскорашње наслеђе нормативне неуређености приватног сектора безбедности у 

Србији, с једне стране олочавала је законска регулатива, сачињена од десет застaрелих 

закона који не препознају специфичности приватне безбедности. Наиме, та регулатива 

је била део правног система Србије, али иста није уређивала његове безбедносне 

надлежности и овлашћења. Због тога је оснивање фирми за безбедносне услуге у 

Србији исто као и оснивање било ког привредног субјекта. С друге стране, фирме за 

безбедносне услуге, прихватањем „позитивне праксе“ промовисане од стране више 

различитих међународних докумената и организација (CoESS, ASIS), створиле су стање 

„фактичке саморегулације обављања делатности“, инкорпорирањем таквих искуства 

кроз своја општа акта. 

 

За послове приватне безбедности у Србији карактеристично је да приватни даваоци 

услуга безбедности високог квалитета губе послове на тржишту услуга услед нелојалне 

конкуренције, која на тржишту има јефтинију уговорну понуду за услуге нижег 

квалитета. У пракси, тржишни разлози потискују разлоге безбедности, односно долази 

до „дампиговања“ цене рада. С друге стране, на тржишту безбедносних услуга може се 

јавити конкуренција између МУП-а и приватног сектора, обзиром да полиција може 

наступати на тржишту, пружајући одређене услуге које нуди и приватни сектор 

безбедности, будући да је Уредбом о врстама услуга омогућено полицији да остварује 

допунска средства користећи државне ресурсе.   
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Сарадња између јавних и приватних актера безбедности у Републици Србији је 

незадовољавајућа. Не постоји изграђено операционално партнерство, нема дефинисаног 

обима сарадње, анализе добитака, откривање препрека, баријера, модела партнерства, 

категорије модела и примене принципа најбоље праксе. Узроци који не дозвољавају 

развој пуног обима и квалитета сарадње су: недостатак ресурса, недостатак пројеката и 

програма, недостатак обавезе реализације и подршке виших нивоа менаџмента, 

пренаглашавање социјалних аспеката сарадње и потцењивање аспеката безбедности као 

пословне функције.  

 

Потпуна примена Закона о приватном обезбеђењу довешће до гашења знатног броја 

привредних друштава, која неће бити у стању да испоштују законске услове за рад. 

Један део постојећих субјеката ће морати или да запосли додатан број особља или да се 

пререгиструје у детективске агенције, будући да је за пружање услуге физичког 

обезбеђења прописан законски минимум од десет стално запослених лиценцираних 

службеника. 

  

Да би се функције приватне безбедности успешно спроводиле и у највећој мери 

оствариле своју улогу у систему безбедности друштва, потребно је предузети следеће; 

ефикасну заштиту лица и имовине реализовати путем квалитетног планирања и 

копмпетентног руковођења; обезбедити пуну стандардизацију услуга обезбеђења и 

заштите, са инкорпорирањем позитивних решења страних законодавстава; остварити 

потпуну сарадњу и утврђивање одговорности приватног и државног сектора 

безбедности у циљу дугорочног остваривања јавног интереса; достићи потребан ниво 

безбедносне културе код свих категорија запослених у приватном сектору безбедности; 

обезбедити широки оквир за мултиагенцијски приступ у решавању безбедносних 

проблема у заједници, у циљу развоја интегралног концепта управљања безбедношћу и 

осигурати стално развијање механизама надзора и контроле приватног сектора 

безбедности. 
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