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Модел на обезбедување на личности и објекти во МВР на Република Македонија 

   

Апстракт: Од минатото до денес можеме да кажеме дека човекот со неговите постапки 

свесно или под влијание на други фактори превземал чекори за негова заштита. Дали тоа 

било заштита од надворешен фактор или заштита од човекот како физичко битие не е ни 

толку битно, бидејќи тој не можел да претпостави дека со неговите  постапки и 

активности го означил почетокот на оваа дејност ,,обезбедување и заштита”, која 

континуирано го следи во текот на целиот историски развој. Оваа дејност најголемиот 

примат ќе го достигне во 21-от век кога ќе стане актуелна и незаобиколна активност како 

опшествен сегмент на една суверена држава. Во сите опшествени заедници да кажеме дека 

фундамент на човечкиот стремеж е постигнување на лична и колективна заштита. Од 

секогаш човекот се сретнувал со различни фактори, сили, појави, процеси и настани кој 

што влијаеле, го отежнувале или оневозможувале неговиот нормален живот и опстанок. 

Дали биле од економски, глобално - политички и социјални промени, витални нерешени 

етнички прашања, или од конфенсионално – територијален карактер предизвикувале 

немир кај човекот кој бил приморан да превзема мерки и активности за негова заштита. 

Клучни зборови: обезбедување, личности, промени, модел.      

  

                                                    

                                                               

ВОВЕД 

  

 Како што расте глобализацијата и развојот на опшествата така и потребата од 

заштита на човекот и матријалните добра станувала се поголема и поголема. Денес може 

да кажеме дека нема држава која не е засегната за својот суверинитет и опстанок, како на 

државно, регионалено така и на светско ниво. Случувањата кој денес станаа реалност во 

секојдневниот живот, како што се терористичките закани кои демнат на светската сцена се 

загрижувачки според порастот и употребата на се пософистицираните форми на 

насилство. Човечкиот опстанок во денешно време е пред големи искушенија како од 

терористички закани, миграциите  така и од природните непогоди кои што се случуваат во 

последното столетие, како што е затоплувањето на атмосверата, подигнување на нивото 

на водата и се поголемите размери на поплави, големите пожари, замјотреси и 

загадувањето на природата. Затоа човекот е приморан да се здружува и превзема мерки и 

дејствија за спречување на овие непогоди, со взаемна  соработка на државите, преку 

организирање на конференции, со донесување на правни акти кои државите се должни да 
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ги спроведат, преку практична работа се со цел заштита на човекот, природата и 

матријалното добро. Нашата држава Република Македонија како членка на Обединетите 

нации се придржува на спроведување на меѓународното право, правно и формално ги 

превзема сите мерки и активности за заштита на суверинитетот, личностите кои што ја 

водат државата и објектите кои се од витален државен интерес, како и во справувањето со 

терористичките закани и природните непогоди. Преку изготвени правилници и упатства за 

работа овие дејности ги извршува Министерството за внатрешни работи, Министерството 

за одбрана и Армијата на Р Македонија. Во Министерството за внатрешни работи 

приматот за обезбедување на личности и објекти го има ,,Одделот за заштита на 

определени личности и објекти”, кои преку своите организациски единици и во соработка 

со други организациски единици од МВР, спроведува мерки и активности за обезбедување 

и заштита на определени личности и објекти. Во понатамошниот текст подетално ќе ги 

разработиме сите организациски единици кои што се во ,,Одделот за заштита на 

оределени личности и објекти”, се со цел да се запознаеме со нивните конкретни задачи и 

активности за време на обезбедување на лица и објекти.  

 

1. Обезбедување на личности 

 

 Поминувајќи низ многу фази на човековото опстојување од минатото до денес, без 

исклучок, највисоките државни водачи, политички лидери,  поглавари на верски заедници, 

јавни личности, бизнисмени и менаџери, постојано биле, или се, цел за напад на поединци 

или организирани групи со спротивставена политичка, идеолошка или национална 

определба, а многу често и од фанатици, криминалци и душевно растроени лица. На овие 

лица  може да кажеме дека од секогаш им била потребна личната заштита, од разни форми 

на криминални дејствија. Најчести форми на загрозување на личниот и телесниот 

интегритет на овие личности биле: 

-директен физички напад 

-индиректен напад  

-криминален напад  

-разузнавачки напад 

 Директниот  физички напад  е  непосреден напад кои најчесто се извршува преку 

атентати, нанесување тешки телесни повреди и киднапирање. 

 Атентатите се подмолен вид на убиство и се дел од терористички атак и спаѓаат во 

редот на најопасните кривични дела. Терминот атентат потекнува од латинскиот збор 

,,atentatum’’, што означувал противправен напад, насилство, а најчесто означувал 

смислено убиство или обид за убиство. Атентатите најчесто се изведувани од поединци 

индивидуалци или групи, терористички организации. Сведоци сме на многу атентати во 

светот кои се извршени со различни средства од ладно оружје, огнено оружје, експлозиви, 
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импровизирани експлозивни направи, хемиско-биолошки и други посредни средства.
1
 Да 

напоменеме дека и во нашата држава е извршен таков подмолен  терористички атак
2
, 

атентат со автомобил бомба врз претседателот на Р. Македонија, г. Киро Глигоров кои не 

беше успешен, но предизвика страв и паника кај населението. Нанесувањето на тешки 

телесни повреди е исто дел од директен физички напад кои остава трајни последици по 

здравјето на личностите и нивно отстранување од секојдневните обврски. Киднапирањето 

на личности  е терористички напад кои со уцени, рекетирање и други кривични дела врз 

личностите сака да се стекне со имотна корист и други бенифиции. 

 Индиректен напад  најчесто се остварува без остварен контакт на сторителот и 

личноста која се заштитува, туку преку закани, уцени, со пласирање и подметнување на 

полувистини и невистини и многу други притисоци. 

 Криминален напад цел на овие напади може да биде лицето што се обезбедува, 

член од потесното семејство и имотот што го поседува. Криминалниот напад се извршува 

со закани,  уцени, грабнување на член од семејството, нанесување на штета по имотот на 

лицето и со применување на други методи. 

 Разузнавачки напад преставува интерес и предмет на обработка на странски 

разузнавачки служби, кои прибираат информации и докази за личности кои се многу 

важни во една држава (високи државни функционери, политички лидери, стопанственици 

и др.), кои ќе послужат за остварување на одредени  цели против истите. 

 Профил на лица, кои се сторители на вакви кривични дела се: 

-Идеалисти кои свесно одат против правно- законските прописи, секогаш следејќи ја 

својата интуиција
3
, убедени самите во себе, подготвуваат и извршуваат атентат со цел да 

спречат нешто полошо. Идеалистите никогаш не дејствуваат заради профит. 

-Психопати се лица со неморални карактерни особини со дефектен карактер, лабилни и 

карактеристично за нив е дека настапуваат сами во извршување на кривичното дело. 

-Фанатици се лица кои заслепени од политички или религиозни идеји,  извршуваат 

атентати притоа не размислувајќи за сопствениот живот и живототите на другите луѓе. 

-Анархисти, најчесто се спротиставуваат на постоечкиот ред во едно опшество и се со 

една единствена цел уништување на сите политички и социјални институции во државата. 

-Криминалци се многу малку лица, кои влегуваат во крупни криминални дејствија 

(атентати) но доколку се впуштат во извршување на истите, крајниот мотив им е 

финансиската награда. 

-Професионалци  најчесто се припадници на тајните служби или директно раководени од 

нив, по извршување на атентатот едноставно ги снемува и многу тешко се откриваат. 

За успешно справување со ваков вид на лица извршители на терористички напади, 

потребна е безбедносна служба-тим за обезбедување на личности, кои треба да биде 

                                                           
1
 Обезбедуваое пд Зпран Дпревски 

2
 Атак - напад 

3
 Интуиција – сппспбнпст за неппсреднп насетуваое или претчуствп 
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професионален, ефикасно- функционален и максимално подготвен во справување со 

секаков вид на закани.
4
 

 

2. Обезбедување на објекти 

 

 Под обезбедување на објекти се подразбира координирана активност на службата 

за безбедност (тимот за обезбедување), кои со помош на технички средства за надзор и 

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

мерки и дејствија за оневозможување на неовластен пристап кон објектот кој е под 

заштита, откривање, неутрализирање на криминални дејствија, заштита на луѓето што 

работат во објектот, чување на предметите и документација и одржување на јавниот ред и 

мир. Објектите кои се под закана на терористички напад, најчесто се од државен интерес, 

(репрезентативни и резиденцијални објекти), владини објекти, странски дипломатско-

конзуларни преставништва, комерцијални и административни објекти и други објекти,  

како и просторот околу нив. Безбедноста опфаќа склоп на мерки и активности кои се 

превземаат за заштита, елиминација и намалување на сите видови ризици од надвор и од 

самиот објект од внатре. Тимот за обезбедување, кој работи на заштита на објекти треба 

добро да го познава прво објектот, потоа формите на загрозување и можните варијанти за 

евентуален напад на објектот, детално да ги проучат и постојано да ја следат 

проблематиката од безбедносен аспект. Обезбедувањето на личности и објекти го 

организира, планира и спроведува, Одделот за заштита на определени личности и објекти, 

под раководство на Централни полициски служби на Бирото за Јавна безбедност во МВР, 

се со една единствена цел попречување и онеспособување на терористички организации и 

паравоени формации од сите форми на загрозување на безбедноста на ВИП
5
- личностите и 

објектите во кои живеат, работат, престојуваат или се задржуваат. 

 

3.Мерки и активности за обезбедување на личности и објекти 

 

 Одделот за заштита на определени личности и објекти (ОЗОЛО), секојдневно 

организира, планира и спроведува работи и работни задачи од сегментот на безбедноста. 

Мерките и активностите што се превземаат за заштита на личности и објекти се  

синхронизирани и во содејство со други организациони единици во МВР, Министерството 

за одбрана и Армијата на Р. Македонија. Тие се насочени кон спречување на активности 

превземени од страна на поединци и организирани групи (домашни и странски), кои од 

небрежност или со умисла извршуваат кривични дела со една цел загрозување на 

безбедноста на ВИП-личностите и објектите од државен интерес, како и загрозување на 

суверинитетот и територијалниот интегритет на државата.  

                                                           
4
 Обезбедуваое пд Зпран Дпревски 

5
 ВИП – (VIP) – Very important person/мнпгу важна личнпст 
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 Мерките и активностите кои се превземаат за заштита на личности и објекти  се 

состојат од: 

-оперативно-превентивни мерки, 

-превентивно-технички мерки и  

- мерки и активности за физичко обезбедување.
6
 

 Оперативно- превентивни мерки и активности превземаат ОСЛ
7
 во ОЗОЛО,  во 

смисла на собирање, обработка и анализа на безбедносно интересни податоци и 

информации, што се однесува на откривање и спречување на превземање на дејствија и 

активности со цел загрозување на безбедноста на личностите и објектите што се 

обезбедуваат. 

 Под превентивно-електронско техничко обезбедување се подразбира користење на 

електронско-технички средства и помагала во спречување на  поставување на истите за 

следење или прислушкување со цел нарушување и дезинтегрирање на личниот интегритет 

на ВИП-личноста, како и за оневозможување на пристап на неповикани лица околу и во 

објекти каде што престојува или се задржува ВИП-личноста. 

 Физичкото  обезбедување на ВИП- личности  е поделено на: 

- непосредно  лично физичко обезбедување и   

- примена на други физички мерки и активности 

Мерки и активности за физичко обезбедување на објекти од државен интерес се поделени 

на: 

-внатрешно  физичко обезбедување 

-надворешно физичко обезбедување  

-обезбедување со службени кучиња 

 Надворешното физичко обезбедување го вршат униформирани овластени службени 

лица (стражарска служба), кои имаат општи и посебни должности за обезбедување на 

објектот. 

 Внатрешно физичко обезбедување вршат овластени службени лица во цивилна 

облека, и имаат посебни должности во рамки на внатрешното обезбедување. 

 Обезбедување со службени кучиња е надополнување на просторното надворешно 

физичко  обезбедување, поставени на споредни влезови кои служат најчесто за евакуација 

и на  места кои се просторни. За службените кучиња се грижат овластени службени лица 

во МВР, кои ги хранат, тренираат и усовршуваат  за вршење службена должност.  

 Службените кучиња  извршуваат работни задачи од доменот
8
 на: 

- стражарска служба (чувари),  

-ПДЗ проверка (откривање на експлозивни  материи и наркотични дроги). 

Сите предходно наведени мерки и активности за заштита на личности и објекти се 

превземаат од страна на ОСЛ во ОЗОЛО, со примена на непосредно лично физичко 

                                                           
6
 Уредба за личнпстите и пбјектите штп се пбезбедуваат, видпвите на мерки и активнпсти и степените на 

пбезбедуваое 
7
 ОСЛ – пвластени службени лица 

8
 Дпменпт - Ппдрачје, пбласт, сфера на некпе знаеое, наука, рабпта и сл. 
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обезбедување, внатрешно и надворешно обезбедување, со дефанзивно-електронски 

технички средства и опрема, како и полициски службени кучиња, заради спречување на 

загрозување на безбедноста на личниот и телесниот  интегритет на штитеното лице, 

објектите во кој живее, работи, престојува или се задржува  ВИП-личноста, просторот 

околу објектите и сообраќајниците (трасите) по кои се движат.  

  

4. Оперативно-превентивни мерки за обезбедување 

 

 Стандардно оперативно-превентивните работи  за обезбедување на личности и 

објекти содржат мерки и активности што подразбира собирање на податоци за лица и 

организирани групи, нивна обработка и анализирање на безбедносни податоци и 

информации. Свесни сме и знаеме  дека сите планирани кривични дејанија не сме во 

можност да ги предвидиме или  спречени, но сосема сме сигурни дека со добра 

кординирана превентивна заштита и со превземање на предходни мерки и активности 

можеме да го стесниме просторот и намалиме ризикот по личноста која е под заштита.  

Одделението за оперативно - превентивни работи го сочинуваат овластени службени лица 

во ОЗОЛО, кои со нивната работа придонесуваат за успешно справување со поединци и 

организирани групи. Една од нивните  задачите е  безбедносната проверка за подобноста 

на службените лица кои работат во тимот за обезбедување на ВИП-личности, пример: 

(проблематични се во околината каде живееат, се гонат за некакво кривично дело, 

соработуваат  со други  безбедносни структури ,,внатрешни или надворешни’’ и која е 

целта, дали морално и професионално ги извршуваат своите работни задачи и др.). Вршат 

проверка на сомнителни лица во евиденциите на Бирото за Јавна безбедност и доставуваат 

барање за проверка на лица во Управата за безбедност и контраразузнавање, доколку 

лицето е под сомнение го известуваат надлежниот полициски службеник.
9
 Собираат 

информации за средината и локациите, кои ги посетуваат ВИП-личностите, добиваат 

податоци за политичката клима и даваат проценка на безбедносната состојба. ОСЛ прават 

контрола и проверка на станови, објекти во изградба и други безбедносно интересни 

објекти, простории и простори, како и на лицата кои живеат, работат или се движат во 

овие објекти согласно прописите. Прават безбедносна проверка на хотелско-

угостителските објекти, културно-историските и други објекти кои ги посетуваат 

домашни и странски ВИП-личности, и вршат проверка на гости и вработени, 

соработувајќи со одговорно  лице во објектот. Во нивниот делокруг на работни задачи е 

изработка на планови за познати постојани локации (резиденции, кабинети, почесто 

посетувани места, објекти, како и трасите на движење кои почесто се користат за движење 

на личностите), како и вршење на безбедносна анализа на состојбата, со утврдување и 

превземање на конкретни мерки. Оперативно-превентивните задачи ОСЛ ги остваруваат 

во соработка со останатите  организациски единици во ОЗОЛО и со други организациски 

                                                           
9
 Правилник  за рабптите на пбезбедуваое на личнпсти и внатрешнп пбезбедуваое на пбјекти при 

Министерствп за внатрешни рабпти на Р. Македпнија, изгптвен 2009 гпдина  
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единици во МВР, со заедничка кординирана и планска работа во спречување на 

извршување на криминални дејствија.   

 

5. Против-диверзионо обезбедување 

  

             Против-диверзионо обезбедување  служи за откривање и спречување на 

диверзански дејствија со примена на стручни знаења и методи, со механички и технички 

средства и опрема, визуелно и со употреба на посебно дресирани кучиња за детектирање и 

отстранување на диверзиони средства и инпровизирани експлозивни направи. 

Поставување на диверзиони и инпровизирани експлозивни направи и извршување на 

диверзански дејствија го прават терористички организации и паравоени организирани 

групи (домашни и странски), со цел загрозување на личниот и телесниот интегритет на 

личностите кои се обезбедуваат, за предизвикување на општа паника и несигурност кај 

населението, како и за нарушување на суверинитетот и територјалниот интегритет на 

државата во која се одвиваат овие дејствија. Диверзанските дејствија ги извршуваат 

најчесто со поставување на експлозиви и  инпровизирани-експлозивни направи и средства 

во: автомобили, на паркинзи, тротоари, во шахти на улица, железнички станици, 

угостителски објекти, простории и простори, подвозници и надвозници и на многу други 

места. 

             Од експлозивите најповеќе се користат: 

-ТНТ- експлозивот, три-нитро-тротилон кои најчесто се  користи во армиите и  во 

рудниците. 

-пластичен експлозив, коj има голема разорна моќ. 

Импровизираните експлозивни направи кои најчесто се користат се: 

-Автомобил бомба 

-бомби  со голема експлозивна моќ 

-инцидентни бомби  

-поштенски бомби  

Автомобил бомба е импровизирана експлозивна направа која се поставува внатре во 

автомобил, камион, комби или во било кое друго возило. Целта на автомобил бомба е 

уништување на личности или  објекти кои се наоѓаат внатре и околу самиот автомобил. 

Најповеќе ги користат терористички организации и паравоени формации за извршување 

на атентати. 

Активирањето на автомобил бомба се врши на повеќе начини: 

-со отварање на вратата на автомобилот, 

-со стартување на моторот, 

-убрзување на движењето на автомобилот и постигнување одредена брзина, 

-со кочење и  

-со механички тајмер кои се активира со одбројување. 
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                              Слика бр. 1 – Експлозив со механички тајмер 

 

 -Автомобил бомбите се многу ефикасно оружје, поради што во него може да се стави 

поголемо количество експлозив и да не се примети. Горивото кое се наоѓа во автомобилот 

дополнително го појачува ефектот на експлозијата.
10

 

-Бомба со голема експлозивна моќ е импровизирана експлозивна направа која е 

направена од тело, експлозивно полнење и средства за иницирање  запалка или детонатор. 

Опасноста од овие бомби доаѓа од експлозивната моќ и од шрапнелите од метал, стакло и 

други парчиња кои летаат со голема брзина. Нејзината експлозивна моќ предизвикува 

големи човечки жртви и сериозни матријални штети. 

-Инцидентните бомби се мали по изглед и многу тешко се откриваат, најчесто се 

поставуваат во предмети за секојдневна употреба. Терористите ги поставуваат нa места 

кои се пристапни за лицето на кое се наменети, се поставуваат во кутија од цигари, во 

весник, опаковка од сок и други предмети. Овие бомби нивната убиствена моќ е многу 

мала, но испраќаат порака до тие што им е наменета. Предмети кој што се сомнителени, 

непознати и имаме сомнение не треба да ги допираме или поместуваме. 

-Поштенски бомби се поделени на: 

-Бомба писмо се прави со еластичен експлозив и со иницијатор на повлекување кој што 

се активира со отварање на писмото. 

-Бомба пакет може да содржи различни видови на импровизирани експлозивни 

деверзиони средства и  детонатор кој се активира при отварање на пакетот. Двата типа на 

поштенски бомби се откриваат со рентген апарат. 

Мерки и активности кои се превземаат со пронаоѓање на овие имповизирани експлозивни 

направи се: 

По добиено сознание за пронајдени диверзанско-терористички експлозивни  средства и 

направи, се обезбедува местото и  се забранува  секаков  физички  контакт  со истите, 

односно допирање, поместување, повлекување,   потиснување,   отварање  или  

отпочнување  со  деактивирање. Следна постапка е правење на безбедносна зона 

(посредна и непосредна) од униформирани полициски службеници кои нема да дозволат 

пристап на возила и луѓе во зоната и повикување на овластени службени лица од 

организациска единица на МВР, за деминирање и отсранување на експлозивни  направи. 

За да се откријат овие експлозивни направи ОСЛ при ОЗОЛО вршат секојдневни редовни 

против-диверзиони проверки и контроли на коловозите, тротоарите, паркинзите и по 

                                                           
10

 Википедија – интернет енциклппедија 
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трасите на движење кои најчесто се користат. Обрнувајќи внимание  на сомнителни лица 

кои се задржуваат почесто на трасата и нивна проверка, потоа  возила кои се паркирани 

долж трасата нивна проверка за сопственост и ПДЗ проверка со службено куче, во случај 

да е возилото сомнително се менува трасата на движење и возилото се отстранува со пајак 

служба во присуство на униформирано службено лице, исто така се врши проверка на 

шахтите на коловозот и проверка на контејнерите на тротоарите. Прават редовни 

превентивни прегледи при реконструкција или изградба на објекти во кои ќе 

претстојуваат личностите, алармираат и вршат евакуација на лица во објектот или 

просторот каде што се забележани диверзански средства или импровизирани експлозивни 

направи. Исто така вршат преглед на анонимни пратки со сомнителна содржина (пакети, 

писма и сл.) и превземаат содветни мерки по упатена закана наменета за ВИП- личноста. 

Сите превземени мерки и активности од страна на  ОСЛ се документираат и чуваат во 

посебни датотеки во Одделот за заштита на определени личности и објекти.  

За извршување на овие мерки и активности од против- диверзиона заштита ОСЛ во 

ОЗОЛО потребно е да имаат континуирано усовршување и оспособување на знаењето 

(дома и во странство) за работа со  матријално  техничките  средства и опрема, како и 

познавање на експлозиви и инпровизирани експлозивни направи. 

 

- Против-диверзиона  заштита и преглед на објекти 

 

Пред отпочнување на ПДЗ преглед на објект, се превземаат конкретни мерки и 

активности, по претходно изготвен план со определен степен на обезбедување, се 

орпеделуваат  двајца и повеќе ОСЛ кои ќе го вршат прегледот, технички средства и 

опрема за работа, како и употреба на службено куче. 

ПДЗ преглед на објект се прави од надворешна и внатрешна страна. 

Од надворешна страна ПДЗ контрола подразбира преглед на објектот, дворот и околниот 

простор, вклучувајќи ги тука сите подземни и надземни инсталации (електрична 

инсталација, водоводна мрежа, парно греење, гасната инсталација, канализационата 

мрежа, телефонските и останатите сигнални кабли и инсталации) притоа вршејќи 

контрола на истите за пронаоѓање и отстранување на поставени  експлозивни материи. По 

извршениот ПДЗ преглед на надворешниот дел од објектот се пристапува кон преглед на 

внатрешноста на објектот. Прегледот на внатрешниот периметар на објектот ОСЛ го 

започнуваат од долу-нагоре или од горе-надолу, почнувајќи со  подрумските постории 

(котлара, гасна станица, резервоари за течно гориво, резервоари за вода, генератори за 

електрична струја) и останати делови и предмети во подрумските простории. Потоа се 

преминува со преглед на  приземјето со влезовите и излезите, заради поголема и 

поефикасна контрола на сите пристапи кон објектот, се разгледуваат сите влезови и излези 

и ако за тоа постои можност се врши редуцирање на влезовите на главни и споредни (влез 

за вработени и техничкиот персонал), преглед на под скалишниот простор, скалилата, 

лифтовите (нивна исправност и носивоста) и просториите на катовите-апартманите се до 
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поткровјето. При вршење на ПДЗ преглед (од надворешната и внатрешна страна) на 

објектот по претходна процена освен со употреба на техничка опрема ќе се употреби и 

службено куче за пронаоѓање на експлозивни материи. 

                По комплетно извршениот ПДЗ преглед, објектот во кој ќе престојува ВИП- 

личноста се предава на овластени службеници лица од  ОЗОЛО, задолжени за внатрешно 

обезбедување на истиот се до неговото заминување според протоколот и планот за 

обезбедување. 

                Непосредно до главниот влез, на паркинг просторот од објектот се определува 

место за ПДЗ преглед на ВИП-возилото, ескортните моторните возила, моторните 

придружни возила, како и преглед на паркираните  возила кои влегуваат во кругот на 

самиот објект. Местото треба да биде на доволно безбедно растојание и истото да е рамна 

површина со доволно природна светлина и  ел. инсталација со приклучоци за електрични 

уреди.  

               Главниот влез на објектот треба да биде доволно просторно широк за да може да 

се инсталира техничка опрема и средства за ПДЗ преглед на личниот багаж како и преглед 

на самите лица. При ПДЗ преглед треба да се користи рентген апарат со скенер и тунелска 

транспортна трака за преглед на личниот багаж со димензии 90х50см, на неговиот 

процесор треба да биде  вграден сензор за автоматска детекција на опасни и експлозивни 

материи. Со самиот рентген апарат треба да има придружна опрема (пластични касетки) 

кои се користат за преглед на личните предмети (клучеви, часовници, метални пари, 

паричник, пенкала, мобилни телефони и др). 

                До рентген апаратот се поставува метал детектор врата (МДВ). Секоја врата 

според своите технички карактеристики треба да има одредено ниво на заштита за 

откривање на присуство на метал и давање на звучен и светлосен сигнал. Метал-детектор 

вратата  треба да има соодветно ниво на осетливост за откривање на присуство на метал. 

На главен влез на објектот треба да се користат и рачни метал детектори за преглед на 

лица кои имаат вградено  медицински помагала (вештачки протези на екстремитетите и 

др.), и рачен преносен детектор за експлозивни материи. Овој детектор првенствено ќе се 

користи за преглед на габаритни предмети и багаж кои не можат да поминат преку 

рентген апаратот. Детекторот за експлозиви треба да има технички можности за 

откривање на поголем број на видови на експлозивни материи. 

               На помошниот односно споредниот влез на објектот потребно е да има уште еден 

комплет на техничка опрема и средства (рентген апарат со димензии 100х150см,и МДВ) 

кои треба да бидат со соодветни димензии и технички карактеристики и можности за 

целосна проверка на предмети и ресурси кои се внесуваат во магацините, кујната, 

рестораните, конгресните сали, како и вршење преглед на техничкиот персонал и 

останатите лица од објектот. Доколку во објектот нема опрема и технички средства за 

ПДЗ контрола (рентген апарати, МДВ), во тој случај се превземаат неопходни мерки со 

примена на рачни преносни технички средства и опрема за откривање на експлозивни 

направи. Полициските службеници кои вршат ПДЗ преглед и контрола треба да 
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поседуваат соодветна стручна подготовка, да бидат оспособени и обучени за ракување со 

целокупната техничка опрема. За ПДЗ преглед и контрола на лица од женски пол 

потребно е да има и ОСЛ (женски пол) за спроведување на прегледот. 

 

-Против-диверзиона заштита и преглед на апартман 

 

               Против-диверзиониот преглед на апартмани се започнува со преглед од влезната 

врата, процепот на вратата со касата и бравата. По влегувањето се застанува во 

претсобјето и преку осетот за мирис ја проверуваме чистотата на воздухот, а со визуелен 

преглед го проверуваме целокупниот простор на апартманот. Потоа вршиме преглед на 

собата-апартманот со тоа што движењето се започнува во правецот на движењето на 

стрелките на часовникот. При прегледот се користи техничка опрема (детектор за 

екплозиви, телескопско огледало, фибер оптика, рачен метал детектор) и службено куче за 

откривање на експлозивни  материи. Прегледот опфаќа преглед на ѕидовите (сите 

преправки и доработки), предметите поставени на ѕидот како што се: ѕидни ламби, 

умтенички слики, завеси, штекери и др., а на таванот (сите преправки и доработки) 

лустери и други светилки. На подот вршиме проверка на паркетот, ламинатот, плочките и 

намештајот (плакари, шкафче за чевли, комоди, фрижидер, телевизор, работни маси и 

бироа, телефонски апарат, клуб масички со фотељи, кревети, клима уредот и др.). ОСЛ 

потоа вршат ПДЗ контролата на санитарните чворови, бањата и тоалетите кои опфаќа 

преглед на сите вградени елементи во истите  особено нивната исправност (електрична 

инсталација, водоводна мрежа, вентилацијата и др.). А на крајот се проверуваат 

прозорците, вратите и балконите од апартманот. 

               Доколку при прегледот се забележат одредени недостатоци, оштетени предмети, 

прегорени електрични апарати и техника се известува одговорното лице на објектот за 

благовремено отстранување на недостатоците. Во тие моменти ОСЛ задолжени за ХБРЗ 

контрола ја врши потребната проверка и по завршувањето собата -  апартманот се 

напушта, а вратата се заклучува и се поставува налепница (стикер) на касата и вратата  со 

натпис „ МВР НА РМ-ОЗОЛО“. 

              Претходно од рецепција се земаат клучевите од апартманот, од кои еден се дава 

на ОСЛ од внатрешното обезбедување на катот пред апартманот, а другиот клуч се 

предава на ОСЛ од претходницата на ВИП-личноста или на одговорниот од личното 

обезбедување на ВИП-личноста. Во случај при прегледот на собата-апартманот се 

забележи присуство на експлозивна материја-направа или друг вид на сомнителен 

предмет, прегледот се прекинува, се известува непосредниот старешина, објектот се 

предава на подрачната полициска станица и објектот се напушта и се чекаат понатамошни 

инструкции.
11

  

 

                                                           
11

 Стандардни пперативни прпцедури за вршеое на рабпти за прптивдиверзипнп, дефанзивнп – електрп 
техничкп пбезбедуваое 
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-Против-диверзиона заштита и преглед на автомобил 

   

           Преглед на автомобил се прави со цел безбедносна заштита на личностите кои 

ескортно се обезбедуваат при предходно направан план за работа, место одредено за ПДЗ 

контрола, ОСЛ кои ќе го вршат прегледот, матријално-технички средства кои ќе ги 

користат и службено куче. Местото за ПДЗ контрола најчесто се одредува до главниот 

влез или на паркин просторот од објектот, на рамна површина со доволно природна 

светлина и електрична инсталација за  приклучување  на електрични уреди. 

            Од матријално-технички средства за работа се користат: 

-повеќе видови на огледала (рамни, конкавни, искосени и др.), 

-рачни преносни ламби 

-службено куче (за преглед на експлозивни направи). 

           Прегледот на автомобилот се врши од надворешна и внатрешна страна. 

           Од надворешна страна прво се прави визуелен преглед околу и под возилото, се 

осврнува  внимание на сомнителни предмети и други индикатори за предходно присуство 

на лица. При надворешен преглед на возилата не постои фиксна процедура, се почнува со 

проверка на вдлабнатите делови под, околу и над сите  тркала, потоа проверка на 

блатобрани, браници и спојлери. Потребна е проверка и на отворот за полнење на 

резервоарот со гориво, поточно капачето за затворање на резервоарот. По завршениот 

надворешен преглед доколку се установи дека нема присуство на експлозини направи се 

преминува на преглед на возилото од внатрешна страна. 

           Внатрешниот преглед се прави во три фази: преглед на кабината, багажникот и 

моторот. Се прави визуелен преглед преку страничните прозори на возилото, за да може 

да се воочат необичните предмети, се погледнува под контролната табла, на подот и под 

седиштата. Се бараат знаци за принудно отварање на возилото околу вратите, прозорците, 

кај багажникот и кај хаубата. Вратите од автомобилот се отвараат полека, внимателно и со 

поглед се бара жица или друг направа што може да активира експлозивното полнење. По 

безбедно отварање и преглед на вратите, се отпочнува со преглед на подот, просторот под 

седиштата и околу седиштата, кочниците и останатите управувачки уреди. Се врши 

контрола под контролната табла на запалката или уредот за напојување со ел.енергија, 

пепелникот, радио приемникот, звучниците, преградата за документи на која исто така 

треба внимателно да се пристапи при отварањето и на целата електронска опрема. 

           Прегледот на багжникот започнува визуелно и со внимателно отварање на вратата, 

внатрешниот простор на багажникот, со резервното тркало и под тркалото како и преглед 

на останатите предмети во багажникот доколку постојат. Прегледот на моторот се врши со 

предходно внимателно отварање на хаубата каде визуелно и со допир бараме жица и друга 

направа која при отварањето може да ја активира експлозивната направа. По отварање на 

хаубата се врши преглед на вдлабнатите и зад скриени  делови на моторот од поставени 

експлозивни направи или лесно запаливи средства. Се бараат активирачки направи за 

електронско иницирање на експлозивно полнење кои можат да бидат прикачени на 
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акумулаторот, вентилаторот за клима уредот, радио пиемникот или за бришачите од 

прозорите.   

              Проверката се врши  визуелно,со техничките средства и со службено куче за 

откривање на експлозивни материи,притоа се внимава прегледот да биде детален и да не 

се допират деловите од возилото. По завршување на комплетниот преглед на возилото се 

одредува место за безбедно отстранување на возилото за кое постои сомнение за 

присуство на експлозивни и други опасни материи. Доколку се установи присуство на 

експлозивни материи, се врши обезбедување на лице местото и возилото, со 

униформирани полициски службеници, и се повикуваат обучени специјални лица за 

отстранување и деактивирање на  експлозивната направа. 

 

 

Заклучок 

 

             Во овој труд е содржан фундаментот на ,,Моделот за обезбедување на личности и 

објекти во МВР на Р. Македонија. Во самата содржина на истиот  се искажува методот на 

превземање на мерки и активности од страна на ОСЛ, при ,,Одделот за заштита на 

определени личности и објекти”, на начин на кои се извршува обезбедување и заштита на 

ВИП – личности и објекти од витален јавен  интерес за државата. Се надевам дека со овој 

труд ќе дадам доприност за помладите генерации - полициски службеници кои ќе сакаат 

да се занимаваат со оваа дејност во иднина. 
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