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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на програмите и начинот на 

оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на 
стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на 
лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за 
приватно обезбедување.

Член 2
Оспособувањето на физичките лица за вршење на приватно обезбедување се 

спроведува согласно програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко 
обезбедување и програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко 
обезбедување.

Програмите од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 1 и 2 кои се составен дел на 
овој правилник.

Член 3
Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување се 

состои од теоретски и практичен дел, кои опфаќаат:
А. Теоретски дел:
 1. Закон за приватно обезбедување; 
 2. Кривично право (општ и посебен дел);
 3. Криминалистика;
 4. Психологија;
 5. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир и
 6. Противпожарна заштита и техничко обезбедување.
Б. Практичен дел:
 1. Ракување и гаѓање со огнено оружје;
 2. Самоодбрана и
 3. Прва помош.

Член 4
Програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко обезбедување се 

состои од теоретски и практичен дел, кои опфаќаат:
А. Теоретски дел:
 1. Основи на електротехника и телекомуникации;
 2. Видови на системи за техничко обезбедување;
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 3. Скицирање, планирање и изведба на системи за техничко обезбедување;
 4. Закон за приватно обезбедување и 
 5. Закон за заштита на личните податоци. 
Б. Практичен дел
 1.  Планирање и инсталирање на системи за техничко обезбедување. 

Член 5
Кандидатот за оспособување за физичко, односно техничко обезбедување поднесува 

пријава за оспособување за физичко, односно техничко обезбедување до Комората на 
Република Македонија за приватно обезбедување (во натамошниот текст: Комората).

Формата и содржината на пријавата од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 3 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Оспособувањето на кандидатите за физичко обезбедување се спроведува во траење од 

50 часови, а оспособувањето на кандидатите за техничко обезбедување се спроведува во 
траење од 40 часови.  

Член 7
Комисијата за оспособување за физичко обезбедување и Комисијата за оспособување за 

техничко обезбедување се формираат за време од две години.
Претседателот на Комисијата за оспособување за физичко обезбедување и 

претседателот на Комисијата за оспособување за техничко обезбедување се претставници 
од Министерството за внатрешни работи.

Програмата утврдена во член 3 дел А точките 2, 3, 5 и 6 и дел Б точките 1, 2 и 3 од овој 
правилник се спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за 
физичко обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни работи.

Програмата утврдена во член 3 дел А точките 1 и 4 од овој правилник се спроведува од 
страна на членовите на Комисијата за оспособување за физичко обезбедување кои се 
претставници од Комората. 

Програмата утврдена во член 4 дел А точките 1, 2, 3 и 4 од овој правилник се 
спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за техничко 
обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни работи.

Програмата утврдена во член 4 дел А точката 5 и дел Б точката 1 од овој правилник се 
спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за техничко 
обезбедување кои се претставници од Комората.

Член 8
Кандидатот кој поднел пријава за оспособување за физичко, односно техничко 

обезбедување, обуката ја завршува најдоцна за два месеци од денот на поднесување на 
пријавата.

По завршување на оспособувањето, Комората му издава на кандидатот потврда за 
оспособеност за физичко, односно техничко обезбедување.

Формата и содржината на потврдата од став 2 на овој член се дадени во Прилог број 4 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 9
Кандидатот за полагање стручен испит за физичко, односно техничко обезбедување 

поднесува пријава за полагање стручен испит за физичко, односно техничко обезбедување 
до Комората.
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Формата и содржината на пријавата од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 5 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 10
Стручниот испит за физичко, односно техничко обезбедување се спроведува во два 

дела, теоретски и практичен дел.
Кандидатот, прво го полага теоретскиот дел од програмата за оспособување и полагање 

стручен испит за физичко обезбедување, односно програмата за оспособување и полагање 
стручен испит за техничко обезбедување.

Кандидатот кој го положил теоретскиот дел од програмите од став 2 на овој член, го 
полага практичниот дел од програмата за оспособување и полагање стручен испит за 
физичко обезбедување, односно програмата за оспособување и полагање стручен испит за 
техничко обезбедување, на ден кој го определува Комората. 

Програмата утврдена во член 3 дел А точките 2, 3, 5 и 6 и дел Б точките 2 и 3 од овој 
правилник се спроведува од страна на членовите на Комисијата за спроведување стручен 
испит за физичко обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни 
работи.

Програмата утврдена во член 3 дел Б точката 1 од овој правилник се спроведува од 
страна на членовите на Комисијата за проверка на оспособеноста за ракување со огнено 
оружје кои се претставници од Министерството за внатрешни работи. 

Програмата утврдена во член 3 дел А точките 1 и 4 од овој правилник се спроведува од 
страна на членовите на Комисијата за спроведување стручен испит за физичко 
обезбедување кои се претставници од Комората.

Програмата утврдена во член 4 дел А точките 1, 2, 3 и 4 од овој правилник се 
спроведува од страна на членовите на Комисијата за спроведување стручен испит за 
техничко обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни работи.

Програмата утврдена во член 4 дел А точката 5 и дел Б точката 1 од овој правилник се 
спроведува од страна на членовите на Комисијата за спроведување стручен испит за 
техничко обезбедување кои се претставници од Комората. 

Член 11
Комисијата за спроведување стручен испит за физичко обезбедување и Комисијата за 

спроведување стручен испит за техничко обезбедување, формирани согласно член 23 од 
Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/12), за време од две години, а членовите и нивните заменици се лица со завршено 
најмалку високо образование и со соодветно стручно искуство.

 
Член 12

Успехот на кандидатот при полагање на теоретскиот дел од стручниот испит за 
физичко, односно техничко обезбедување се оценува со:

- „го положи теоретскиот дел од стручниот испит“ - доколку кандидатот ги положил 
сите предмети од теоретскиот дел од програмата за оспособување и полагање стручен 
испит за физичко обезбедување, односно програмата за оспособување и полагање стручен 
испит за техничко обезбедување;

- „го положи делумно теоретскиот дел од стручниот испит“ - доколку кандидатот 
положил најмалку четири предмети од теоретскиот дел од стручниот испит од  програмата 
за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување, односно три 
предмети од теоретскиот дел од стручниот испит од програмата за оспособување и 
полагање стручен испит за техничко обезбедување или
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- „не го положи теоретскиот дел од стручниот испит“ - доколку кандидатот не положил 
најмалку четири предмети од теоретскиот дел од стручниот испит од  програмата за 
оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување, односно три предмети 
од теоретскиот дел од стручниот испит од програмата за оспособување и полагање 
стручен испит за техничко обезбедување.

Комората го известува кандидатот за постигнатиот успех од став 1 на овој член.
Кандидатот ги полага стручните испити за добивање лиценца за приватно 

обезбедување најдоцна во период од шест месеци од денот на отпочнување на 
оспособувањето за физичко, односно техничко обезбедување.

Во случај кога кандидатот делумно го положи теоретскиот дел од стручниот испит, 
може да полага поправен испит најдоцна во предвидениот период од став 3 на овој член.

Во случај кога кандидатот не ги положи испитите во предвидениот период од став 3 на 
овој член, може повторно да поднесе пријава за оспособување за физичко, односно 
техничко обезбедување.

Член 13
За спроведувањето на теоретскиот дел од стручниот испит за физичко, односно 

техничко обезбедување, комисиите од член 11 од овој правилник изработуваат извештај за 
спроведен теоретски дел од стручниот испит за физичко, односно техничко обезбедување.

Формата и содржината на извештајот од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 6 
кој е составен дел на овој правилник.

За спроведувањето на практичниот дел од стручниот испит за физичко, односно 
техничко обезбедување, комисиите од член 11 од овој правилник изработуваат извештај за 
спроведен практичен дел од стручниот испит за физичко, односно техничко обезбедување.

Формата и содржината на извештајот од став 3 на овој член се дадени во Прилог број 7 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 14
Комисијата за проверка на оспособеноста за ракување со огнено оружје на 

Министерството за внатрешни работи се формира за време од две години.
За положен практичен дел од стручниот испит за физичко обезбедување - ракување и 

гаѓање со огнено оружје, Комисијата од став 1 на овој член на кандидатот му издава 
потврда за оспособеност за ракување со огнено оружје.

Формата и содржината на потврдата од став 2 на овој член се дадени во Прилог број 8 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 15
Комората на кандидатот кој го положил стручниот испит за физичко, односно техничко 

обезбедување му издава уверение за положен стручен испит за физичко, односно 
техничко обезбедување.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 9 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 16
Лиценците за приватно обезбедување се издаваат од страна на Комората врз основа на 

барање за издавање на лиценца за приватно обезбедување.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец „Барање за издавање на 

лиценца за приватно обезбедување“, кој се печати на хартија во бела боја во формат А-4. 
Образецот на барањето од став 2 на овој член содржи: назив: Комора на Република 

Македонија за приватно обезбедување; назив на барањето: Барање за издавање на лиценца 
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за приватно обезбедување; податоци за подносителот на барањето и тоа: име и презиме, 
ден, месец и година на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, број на лична 
карта и орган кој ја издал и контакт телефон; основ за поднесување на барањето; начин на 
вршење на приватно обезбедување; прилози кои се поднесуваат кон барањето и тоа: 
уверение за државјанство во оригинал или фотокопија заверена на нотар, лекарско 
уверение не постаро од три месеци - доказ дека лицето поседува општа психофизичка 
здравствена способност, уверение од надлежен орган дека лицето не е осудено со 
правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично 
дело за кое се гони по службена должност, диплома за завршено средно образование во 
оригинал или фотокопија заверена на нотар, уверение за положен стручен дел од испитот, 
уплатница за платен надомест на трошоци за издавање на лиценцата, диплома за завршено 
високо образование од областа на безбедноста и криминалистиката во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар, потврда од надлежен орган за извршување на работи и 
работни задачи како овластено службено лице во Министерството за внатрешни работи 
или Министерството за одбрана; датум и место на поднесување на барањето и место за 
потпис на подносителот.

Образецот на барањето од став 2 на овој член е даден во Прилог број 10 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 17
Лиценцата за приватно обезбедување за вршење на физичко обезбедување се издава на 

образец кој се печати на хартија во светло сина боја во формат А-4.
Образецот на лиценцата од став 1 на овој член содржи: на позадината на образецот 

отпечатен е симболот на Комората; во горниот десен агол отпечатено е знамето на 
Република Македонија во стилизирана форма; назив: Комора на Република Македонија за 
приватно обезбедување; назив на лиценцата: Лиценца за приватно обезбедување за 
вршење на физичко обезбедување; податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и 
презиме, ден, месец, година и место на раѓање; број и датум на издавање, место за потпис 
на претседателот на Комората, а помеѓу нив има место за печат.

Лиценцата за приватно обезбедување за вршење на техничко обезбедување се издава на 
образец кој се печати на хартија во светло сива боја во формат А-4. 

Образецот на лиценцата од став 3 на овој член содржи: на позадината на образецот 
отпечатен е симболот на Комората; во горниот десен агол отпечатено е знамето на 
Република Македонија во стилизирана форма; назив: Комора на Република Македонија за 
приватно обезбедување; назив на лиценцата: Лиценца за приватно обезбедување за 
вршење на техничко обезбедување; податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и 
презиме, ден, месец, година и место на раѓање; број и датум на издавање и место за 
потпис на претседателот на Комората, а помеѓу нив има место за печат.  

Обрасците на лиценците од ставовите 1 и 3 на овој член се дадени во Прилог број 11 и 
12 кои се составен дел на овој правилник.

Член 18
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит и оспособувањето на 
физичките лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/08 и 6/11) и Правилникот за образецот на лиценцата за 
работа на обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
41/00).
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Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 2013 година.

Бр. 12.1-31359/1 Министер
15 мај 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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