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Криминалитет поврзан со вршење на приватно обезбедување во Република 

Македонија 

 

Апстракт: Криминалитетот денес се појавува во многу сложени облици. Штетните 

последици од криминалните појави ги чувствуваат граѓаните, компаниите и државата во 

целина. Академската заедница на теоретски ниво го дизајнира моделот на превентивно-

репресивен одговор на современите облици на криминалитет. Има мислења дека 

различните дефиниции само го зголемуваат нивото на конфузност на теоретскиот дизајн. 

Институциите кои се вклучени во оваа област се поделени помеѓу државниот и 

приватниот безбедносен сектор. Но, независно од тоа, нивната мисија е комплементарна – 

да го откријат и благовремено да ги спречат идните облици на криминалитет. 

Репресивниот државен апарат е зајакнат со овластувањата на приватното обезбедување. 

Овие овластувања посебно доаѓаат до израз кај безбедноста на деловното работење кое 

исто така е загрозено од современи безбедносни ризици и закани. Во трудот авторот ја 

проучува улогата на приватното обезбедување во зголемување на безбедноста на 

современите компании, карактерот на овластувањата на припадниците на приватното 

обезбедување и потребата од развивање на поголема соработка помеѓу приватниот и 

државниот безбедносен сектор. 

Клучни зборови: безбедност, корпорации, криминал, репресија, превенција. 

 

Вовед 

 

Основите на борбата против криминалитетот и останатите облици на девијантно 

однесување произлегуваат од теоретските ставови содржани во криминологијата, 

кривичното право, криминалистиката, приватната безбедност, форензиката, но и во други 

општествено – хуманистички и природни науки. Мултидисциплинарниот пристап 

овозможува широк спектар на активности и модели на дејствување на различни нивоа: 

оперативно, тактичко и стратешко. Имено, политиката на спротивставување на 

криминалитетот и исклучително динамична област на општествена акција, реакција, 

интеракција, координација и сиинхронизација во однос на појавата, движењето и правците 

на развој на сите видови криминални дејствија на локално, национално и транснационално 



ниво.
1

 Тие дејствија и мерки подразбираат различни општествени ентитети – од 

поединецот, преку разни организации, институции па се до државата како најзначајно 

политичко организирање на секое конкретно општество.
2
  

Современиот развиток на безбедносниот сектор од една страна и се нагласената 

опасност од новите облици на криминалитет ја наметнаа потребата од специјализарано 

полициско и безбедносно постапување. Продуктот на оваа тенденција беше виден низ 

процесот на “ослободување“ на полицијата од активности и нивно пренесување на 

новосоздадениот приватен сектор за безбедност, како клучна компонента на процесот на 

реформа на овој сектор со сложена природа. За процесот на реформа на безбедносниот 

сектор во Република Македонија карактеритични се следните субдимензии: 

- Политичка димензија: формално изразена на првите парламентарни избори за 

самостојна, независна, демократска држава во која ќе се почитуваат слободите 

и правата на човекот; 

- Нормативна димензија: донесување на бројни закони од областа на безбедноста 

и одбраната кои претставуваат нормативна рамка за функционирање на новите 

и реформирани безбедносни институции; 

- Институционална димензија: покрај трансформираните клучни елементи на 

безбедносниот сектор, со реформите беа создадени следните државни 

милитаризирани институции: Управа за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам, Управа за финансиска полиција, Национален 

координативен центар за гранично управување, Дирекција за заштита и 

спасување, Дирекција за безбедност на класифицирани информации, системот 

за управување со кризи, приватните безбедносни институции: агенции за 

обезбедување на лица и имот, агенции за детективска дејност и др.
3
 

Со тек на време, се повеќе почна да зајакнува улогата на приватното обезбедување, 

така што приватните обезбедувачи се профилираа како серизен сегмент од македонскиот 

безбедносен сектор со јасни и законски предвидени овластувања. Имено, последната 
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деценија од развојот и реформите во безбедносниот сектор, како дел од реформата на 

целокупниот систем, општествено-политичкото-економското уредување на транзициските 

дражави, ја карактеризира појавата на еден важен сегмент во безбедносниот сектор – 

приватната безбедност. Основот на кој е поставен и функционира приватниот безбедносен 

сектор во Република Македонија создава услови за негово натамошно развивање и 

унапредување. Иднината на приватното обезбедување треба да се гледа во амбиентот на 

вкупните глобални безбедносни предизвици, локалното, регионалното и глобалното 

безбедносно опкружување, промената во каталогот на новите безбедносни ризици и 

закани. За остварување на оваа цел неопходно е развивање на научноистражувачката и 

апликативната дејност која е поврзана со приватното обезбедување и нејзино теоретско и 

емпириско истражување.
4
 

 

1.Приватното обезбедување – потреба или наметната реалност? 

 

Во теоријата за приватна безбедност сеуште како актуелно прашање се поставува 

проблематиката за природата на приватното обезбедување, потребата од негово постоење и 

функционирање и неговата улога за безбедноста на корпорациите. Ова прашање може да се 

анализира на теоретско и практично рамниште. Во однос на првото поимање може да се наведе 

дека “поаѓајќи од проширеното значење на националната безбедност, како рамка од која 

произлегуваат сите останати нивоа на безбеддноста, во поново време во теоријата се појавува и 

приватната безбедност. Таа се поврзува со недржавните субјекти (приватен карактер) кои во 

рамките на националната безбедност вршат одредени работи од областа на приватната безбедност. 

За разлика од државните органи, во чија што надлежност спаѓаат безбедносните работи и кои се 

ангажираат на превентивен и репресивен план во областа на заштитата на општеството и државата 

од сите облици на загрозување, овде станува збор за субјекти кои во границите на своите 

овластувања се спротивставуваат на различните облици на загрозување на лица и имот. На тој 

начин придонесуваат за ефикасна заштита на правните лица во рамките на кои дејствуваат како 

сопствена служба или како фирма и агенција која врз основа на договор вршат работи на 
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обезбедување на лица и имот.“
5
 На практично ниво, оваа “дејност за обезбедување има како задача 

да го заштити имотот и личноста од кражби, пожари, да отстрани штрајкови, атентати и воопшто: 

да ги отстрани сите пречки од социјална природа, кои би пречеле во работата, животот на 

претпријатието.Тоа е стражарско око кое бдее, тоа е куче чувар во претпријатието, тоа е исто што 

е полицијата, што е војската во државата. Воопшто речено, тоа е абир на сите мерки на 

претпазливост и внимателност, кои создаваат имотна и лична безбедност во претпријатието, а 

воведуваат душевен мир, потребен за работа на претпријатието.“
6
 Функциите на приватната 

безбедност се многу значајни за успешно функционирање на деловните компании тие покрај 

одреден специфичности за оваа дејност, многу блиски се до полициската функција, а тоа се 

следните дејности: 

1.физичка заштита: обезбедување на имот, ограничување на загубата и контролата на 

пристап до објектите и податоците – нискоризични работи;  

2.безбедносни услуги: активна превенција на криминалот, ограничено патролирање, 

примена на локалното законодавство врз основа на договор со локалните власти – редноризични 

работи, параполициски работи кои добиваат полициски карактер; 

3.приватни истраги: граѓански и приватни истраги – набљудување, проверка на 

кандидатите за прием и работен однос; 

4.корпоративна безбедност: заштита на сложени операции, превенција на криминалот 

против корпорациите и интерни истраги – агентите кои се вработени во големите корпорации и 

5.криминалистички истраги: истражување на измами и сомнителни деловни трансакции – 

сложени работи, често бараат специјалистичка обука, воглавно се присутни во приватната сфера за 

безбедносниот.
7
 

Овој каталог на функции, работи, надлежности од областа на обезбедувањето, несоменно 

дека ја потврдуваат тезата дека приватната безбедност е неопходна потреба за квалитетно деловно 

работење. Безбедноста на деловните компании претставува детерминантна за економскиот 

развиток на општо ниво, но и за задоволство на вработените и менаџерите на компаниите. Имено, 

менаџерот за корпоративна безбедност е позициониран на место кое е транспарентно со 
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останатите менаџери во структурата на компанијата. Нивната заедничка работа и функционирање 

е најдобриот гарант за заштита на компанијата од криминал од најразлични облици. 

 

2.Групација на кривични дела поврзани со функционирање на приватната безбедност 

 

Криминалитетот поврзан со приватното обезбедување несомнено дека спаѓа во 

групацијата на кривични дела од областа на стопанскиот криминалитет. Зошто? Пред се, 

заради тоа што се мисли на криминални појави кои се случуваат во текот на 

извршувањето на работните задачи односно дејноста на приватно обезбедување, второ, 

затоа што се извршуваат од лица кои согласно законот имаат овластувања кои пак ги 

применуваат во текот на работниот процес во деловните компании и токму заради 

обезбедување на безбедноста кај нив во целина. Како облик на економски односно 

стопански криминалитет, криминалитетот поврзан со приватното обезбедување опфаќа 

групација на кривични дела со исти или слични карактеристики од криминолошка и 

кривично-правна природа. Притоа, потребно е да се знае дека определени општи 

карактеристики за кривичните дела од областа на стопанскиот криминалитет важат и за 

криминалитетот поврзан со извршување на приватното обезбедување.  Така, “некои 

автори сметаат дека делата на овој вид се оние поведенија на физичките лица кои 

предизвикуваат опасност и им нанесуваат штета на општествената и економската 

политика на една земја, други сметаат дека се работи за напад на организацијата и 

функционирањето на стопанскиот систем на земјата, а постои и сфаќање кое преовладува 

на германското јазично подрачје, според кое стопанскиот злостор се карактеризира со 

повреда на индивидуалните (социјални) правни добра на стопанскиот живот.ˮ
8
 Исто така, 

криминолозите ја нагласуваат евидентноста на поврзаноста на стопанскиот и 

организираниот криминалитет со оглед дека се работи за негативно однесување на 

моќните, или во најмала рака, барем на оние лица кои имаат привилигирани позиции во 

општеството.
9
  Предуслов да се изврши која било форма на некое економско кривично 

дело е можноста за пристап до инструментот или пак укажаната шанска која може да биде 
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соодветно искористена. Во практиката оваа постојано ќе ги ограничува оние лица кои 

можат да бидат способни за извршување на такви кривични дела. На пример, предуслов за 

извршување на кривично дело од внатрешното работење е лицето да биде внатрешно или 

пак во состојба да влијае врз внатрешното лице.
10

  

Ефектите на криминалните дејствија во економијата се изразуваат на два начина и 

тоа во микроекономијата и макроекномијата. Микроекономијата се занимава со ефектите 

на поединци и бизниси, додека макроекономијата, е насочена кон влијанијата. Поединци и 

бизнисите, можат многу полесно да го разберат влијанието на криминалот во нивните 

секојдневни актинвости. Но, повеќето поединци и бизниси имаат големи општествени 

потешкотии со ефектите од криминални дејствија на заедниците, на национално и на 

меѓународно ниво.
11

 Криминалитетот поврзан со приватното обезбедување има ефекти врз 

макроекономијата, “која се однесува на обезбедување стоки, услуги и редистрибуција на 

доходот. Постојат кривични дела каде што често пати се нарушува угледот на жртвата, 

која вообичаено трпи загуба. Како жртва, може да се јави секое лице или бизнис, чија 

економска загуба е доста голема. Трошоците на локалната заедница и нација, може да 

бидат огромни, во случај кога се споредуваат со вкупните трошоци. Постојат низа 

примери на злосторства кои покажуваат на кој начин жртвите можат да страдаат од 

одредена загуба.ˮ
12

  

Во оваа групација на кривични дела може да се набројат следните: 

I.Кривични дела против животот и телото 

- убиство член - 123 

- убиство на миг член - 124 

- убиство од небрежност – член 126 

- телесна повреда член – 130 
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- тешка телесна повреда – член 131 

- учество во тешачка – член 132 

- загрозување со опасно орудие при тепачка или караница – член 133 

- излагање на опасност – член 134 

- неукажување помош – член 136. 

II.  Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот 

-присилба – член 139 

- противправно лишување од слобода – член 140 

- мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување – 

член 142 

- малтретирање во вршење на службата – член 143 

- загрозување на сигурноста – член 144 

- противзаконито вршење претрес – член 146 

- неовластено ткривање тајна – член 150 

- неовластено снимање – член 152 

- спречување или смеќавање јавен собир – член 155 

III.Кривични дела против имотот 

-кражба – член 235 

- тешка кражба – член 236 

- послужување – член 240 

- одземање туѓи подвижни предмети – член 241 



- оштетување туѓи предмети – член 243 

- изнуда – член 258 

- прикривање – член 261 

- оддавање и неовластено прибавување деловна тајна – член 281 

IV.Кривични дела против службената должност 

-злоупотреба на службената положба и овластување – член 353 

- несовесно работење во службата – член 353-в 

- проновера во службата – член 354 

- измама во службата – член 355 

- оддавање службена тајна – член 360 

- фалсификување службена исправа – член 361 

V. Кривични дела против јавниот ред 

-спречување службено лице во вршење службено дејствие – член 382 

- напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста – член 383 

- учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие – 

член 384 

- насилство – член 386 

- лажно претставување – член 391 

- самовластие – член 392 

- договор за извршување кривично дело – член 393 

- злосторничко здружување – член 394 



Набројувањето на овие кривични дела е хипотетички при што може да се забележи 

дека се работи за кривични дела кои се поврзани со примената на овластувањата на 

припадниците на приватното обезбедување, додека конкретизација на одделни 

прекршочни појави може да се најде во Законот за приватно обезбедување
13

 – XI 

Прекршочни одредби почнувајќи од член 72 до 77-а. 

 

3. Одговорност за извршени кривични дела поврзани со вршење на 

приватното обезбедување 

 

Приватното обезбедување е дејност од јавен интерес која се извршува заради 

спречување и откривање на штетни појави и противправни дејствија кои ги загрозуваат 

телесниот интегритет и достоинството на личноста и имотот што се обезбедува. Во оваа 

законска норма е содржана превентивната (спречување) и репресивната (откривање) 

димензија на приватното обезбедување. Оваа дејност ја извршуваат физички и правни 

лица кои имаат дозвола за приватно обезбедување.  

За индивидуалната кривична одговорност за сторени кривични дела поврзани со 

вршењето на приватното обезбедување од страна на поедини припадници важат општите 

одредби од Кривичниот законик: кривично е одговорен сторителот кој е пресметлив ии 

што кривичното дело го сторил со умисла или од небрежност и притоа бил свесен или бил 

должен и можел да биде свесен за забранетоста на делото. За кривично дело сторено од 

небрежност, сторителот е кривично одговорен само кога тоа го определува законот.  Тој 

одговара кривично доколку делото го сторил со умисла или небрежност, а доколку од 

кривичното дело произлегла потешка последица за која законот проишува потешка казна, 

таа казна може да се изрече ако сторителот во однос на последицата постапувал од 

небрежност.  

Во член 5 од законот е наведено дека правните лица кои имаат дозвола за приватно 

обезбедување во вршењето на обезебдувањето не смеат да применуваат оперативни 
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методи и средства кои со закон не се дозволени или за чија примена врз основа на посебни 

прописи се овластени само надлежни државни органи; тие не смеат да вршат работи 

поврзани со наплата на долг ии не смеат да обезбедуваат лица  и имот кои врз основа на 

посебни прописи ги обезбедуваат надлежни државни органи. 

За кривичната одговорност на правните лица важат одредбите од Глава шеста-а од 

Кривичниот законик, каде што е предвидено дека како главна казна се изрекува парична 

казна, при што за кривични дела сторени од користољубие, како и за кривични дела со кои 

се остварува корист или се предизвикува штета од големи размери, може да се изрече 

парична казна до двојниот износ од максимумот на оваа казна или во сразмер со висината 

на предизвиканата штета, односно остварената корист, но најмалклу до нивниот 

десеткратен износ. Под услови определени со Кривичниот законик, судот, кога ќе оцени 

дека правното лице ја злоупоребувало својата дејност и дека постои опасност во иднина да 

го повтори делото, може да изрече една или повеќе од следниве споредни казни: 

1) Забрана за добивање дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право 

утврдено со посебен закон; 

2) Забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна 

набавка и договори за јавно-приватно партнерство; 

3) Забрана за основање на нови правни лица; 

4) Забрана за користење субвенции и други поволни кредити; 

5) Одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право 

утврдено со посебен закон; 

6) Привремена забрана за вршење на одделан дејност; 

7) Трајна забрана за вршење на одделна дејност и 

8) Престанокк на правното лице. 

Главната и споредните казни се впишуваат електронски во Регистарот на казни за 

сторени кривични дела на правните лица кој се води во Централниот регистар на 

Република Македонија. Главната казна се брише по службена должност од наведениот 

регистар кога ќе поминат три години од денот на извршената или застарената казна. 

Споредните казни се бришат по службена должност од наведениот регистар по истекот на 

времето за кое се изречени. По барање на оштетениот судот може да одлучи на товар на 



осуденото лице, да се објави изречената правосилна судска одлука или нејзин дел во 

“Службен весник на Република Македонијаˮ и во два од дневните весници, од кои едниот 

на јазикот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република 

Македонија. По барање на правното лице што е ослободено од обвинение или против кое 

е запрена со правосилна судска одлука, судот ќе одлучи на товар на Судскиот буџет 

пресудата или дел од неа да се објави во “Службен весник на Република Македонијаˮ и во 

два од дневните весници, од кои едниот на јазикот на припадниците на заедниците кои не 

се мнозинство во Република Македонија. 

 

4.Развивање на односот помеѓу државниот и приватниот безбедносен сектор  

 

На потребата од развивање сериозни односи помеѓу државниот и приватниот 

безбедносен сектор со значајно внимание укажуваат теоретичарите и практичарите од 

оваа област. Природата на дејноста во овие два гломазни безбедносни сектори нужно ја 

наметнува потребата од нивна координација и соработка. “Успесите во сузбивањето на 

криминалот претставуваат партнерство на различни учесници во кривичниот прогон и 

превенција на криминалот. Со развивање на партнерство полицијата влијае на методите на 

контрола на криминалот, а со само тоа и на криминалната политика. Канадскиот центар за 

статистика во правосудството ги вбројал и портирската служба, затворските чувари и 

воената полиција во својата калкулација за бројот на вработени во секторот за приватна 

безбедност. Лицата кои вградуваат аларми и механички брави исто така се сметаат за 

вработени во секторот за приватна безбедност. Независно од нивниот придонес кон 

превенција на криминалот, генерално гледано, тие не извршуваат работи кои би можело 

да се стават во иста линија со полициските работи.ˮ
14

 Денес, се повеќе се се посветува 

внимание на актуелните трендови кои се движат во следниот правец: 

1) Поврзување на јавните и приватните истраги; 

2) Циркулација на персоналот помеѓу јавниот и приватниот сектор; 
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3) Пренесување на одредени овластувања од јавниот кон приватниот сектор за 

безбедност и 

4) Ангажирање на полицијата од страна на приватни лица.
15

 

Меѓутоа, постојат автори кои го истакнуваат различниот стил на работа помеѓу 

овие два сектора поради следните причини: 

1) Приватната работа првенствено е комерцијална, додека полицијата е морално 

супериорна поради убедувањето дека зачувувањето на безбедноста и 

спроведувањето на законот, како главни елементи на полицискиот репертоар не 

се во согласност со остварувањето на заработката; 

2) Некои функции на заштита не би требало да се спроведуваат приватно, затоа 

што со тоа трпи праведноста; 

3) Значителен дел од полициските активности не може да биде комплетно изведен 

во комерцијалното опкружување или изнесен со договор преку приватните 

организации; 

4) Приватното обезбедување воглавно го штити физичкото и електронското 

владение од криминални и други закани, додека полицијата покрива поширока 

област која често е во неопипливо владение кое е поврзано со имотот, на 

пример, јавниот ред и мир, безбедноста во сообраќајот итн.; 

5) Полицијата првенствено е насочена кон заканите, а приватното обезбедување 

кон владението (сопственоста); 

6) Приватната заштита првенствено е одговорна  за приватните интереси на 

клиентот, додека полицијата е одговорна пред граѓаните преку контролните 

тела, како што е на пример, омбудсманот или генералниот инспекторат и 

7) Сите овластени службени лица на полицијата се опремени со средства за 

принуда, додека приватното обезбедување нема толкава моќ.
16

 

Затоа како можни граници помеѓу овие два сектори се наведуваат следните: 
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1) Секторска димензија – го согледува односот на конкретната организација со 

државата и пазарот; 

2) Просторна димензија – разгледува на каков простор (јавен, приватен, хибриден) 

тие организации дејствуваат; 

3) Законска димензија – истражува каква законска моќ и овластувања имаат 

вработените; 

4) Функционална димензија – анализира кои функции и какви надлежности тие 

организации спроведуваат; 

5) Географска димензија – набљудува на кое ниво (локално, национално, 

регионално, меѓународно) тие полициски тела се организирани.
17

 

Факт е дека различностите во оперативниот пристап и менталитетот на државните 

органи и недржавните субјекти во меѓусебните односи може взаемно да се збогати и 

усовршува. Заедничкото планирање и реализација на акции, размена на информации и 

рационализација на некои ресурси, како што е на пример, деловниот простор и 

комуникациските канали, ги намалува трошоците, а ја зголемува ефикасноста и на едните 

и на другите. Доколку помеѓу нив постои добро одмерен баланс и спремност на соработка, 

прецизно утврдени надлежности, одговорност и поделба на работата, се создаваат услови 

за поголема ефикасност, како во превенцијата, така и во репресијата на криминалитетот.
18

 

 

Заклучок 

Приватното обезбедува како дејност од јавен интерес има посебно значење за 

безбедно работење на деловните компании. Меѓутоа, оваа функција на приватното 

обезбедување која се однесува на спречувањето на вршење на кривични дела и нивно 

откривање е само една димензија од активноста на припадниците на приватното 

обезбедување. Имено, не ретко, во примената своите овластувања сведоци сме на 

криминални појави поврзани со секојдневното функционирање на приватното 
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обезбедување. Токму оваа прашање е предмет на интерес на овој труд. Криминалитетот во 

приватното обезбедување опфаќа посебна групација на кривични дела со исти или слични 

криминалистички и кривичноправни карактеристики и со неговата манифестација  се 

нанесува најчесто штета на физички лица, граѓани, но и на правните лица. Етиологијата на 

овој криминалитет не е целосно научно и практично истражена, додека неговата 

феноменологија побудува посебен интерес кај научната заедница. Според својата природа 

овој крминалитет ја следи природата на овластувањата кои со закон ги имаат приватните 

обезбедувачи, разликуваме индивидуална одговорност, но и одговорност на правните лица 

– агенциите за приватно обезбедување. 

Истражувањето на одредени аспекти на криминалитетот поврзан со приватното 

обезбедување овозможува да се добијат сознанија за градење стратегија за превентивно-

репресивно борба против истиот и против неговите сторители. 
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