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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 79 точка 1 од Законот за приватно обезбедување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.166/12), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПРИВАТНО 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за 

издавање дозвола за приватно обезбедување и формата и содржината на образецот на 
дозволата за приватно обезбедување.

Член 2
Барањето за издавање дозвола за приватно обезбедување (во натамошниот текст: 

барањето), се поднесува на образец, кој се печати на хартија во бела боја со формат А-4. 
Образецот на барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог бр.1, и е составен дел 

на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив “МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ,Скопје“; наслов на барањето „Барање за издавање на дозвола за 
приватно обезбедување“ видот на дозволата за приватно обезбедување, за која се 
поднесува барањето и тоа: во вид на давање на услуги (а.физичко обезбедување и/или б. 
техничко обезбедување) или за сопствени потреби; назив и седиште на правното лице; име 
и презиме, датум на раѓање, место и адреса на живеење и контакт телефон на одговорното 
лице во правното лице;наведување на потребната документација; датум и место на 
поднесување на барањето и потпис од подносителот на барањето.

Член 3
Кон барањето од член 2 став 1 од овој правилник се приложува:
1.а   За издавање на дозвола за обезбедување за вршење на приватно обезбедување во 

вид на давање услуги за физичко обезбедување се приложуваат следните докази за:
- извршен упис на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија; 
- лиценци за  физичко обезбедување од најмалку 15 работници за обезбедување;   
- потврда од Комората дека работниците за обезбедување за кои се доставуваат 

лиценци за приватно обезбедување не поседуваат важечки легитимации за физичко 
обезбедување; 

- акт за систематизација на работни места, со опис и попис на работите и работните 
задачи и овластувањата на вработените за секое работно место; 

- акт со кој се пропишува изгледот на работната облека и знакот на правното лице; 
-   поседување на деловна просторија; 
- поседување на најмалку две моторни возила.
1.б. За издавање на дозвола за обезбедување за вршење на приватно обезбедување во 

вид на давање услуги  за техничко обезбедување се приложуваат следните докази за :
- извршен упис на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија; 
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-  лиценци за  техничко обезбедување од најмалку три работници за техничко 
обезбедување;  

- потврда од Комората дека работниците за обезбедување за кои се доставуваат 
лиценци за техничко обезбедување не поседуваат важечки легитимации за техничко 
обезбедување; 

- акт за систематизација на работни места, со опис и попис на работите и работните 
задачи и овластувањата на вработените за секое работно место; 

- акт со кој се пропишува изгледот на работната облека и знакот на правното лице; 
-  поседување на деловна просторија; 
- поседување на најмалку две моторни возила.
-  За одговорното лице се приложува:
- лекарско уверение не постаро од три месеци; 
- доказ дека не е осудуван со правосилна судска пресуда за кривично дело, освен за 

кривично дело загрозување на безбедноста на сообрачајот сторено од небрежност и дека 
против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена 
должност;  

2. За издавање на дозвола за обезбедување за вршење на приватно обезбедување за 
сопствени потреби се приложуваат следните докази за:

- извршен упис на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија; 
- лиценци за  физичко обезбедување од најмалку десет работници за обезбедување; 
- потврда од Комората дека работниците за обезбедување за кои се доставуваат 

лиценци за приватно обезбедување не поседуваат важечки легитимации за физичко 
обезбедување; 

-  акт за систематизација на работни места на правното лице, кој содржи посебен дел со 
опис и попис на работите и работните задачи  и овластувањата на вработените кои ги 
вршат работите на приватно обезбедување за сопствени потреби, за секое работно место; 

- посебен акт со кој се пропишува изгледот на работната облека на вработените кои ги 
вршат работите на приватно обезбедување за сопствени потреби; 

- поседување на деловна просторија.
Доказите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се приложуваат во оригинал или копија 

заверена на нотар.

Член 4
Дозволата за приватно обезбедување (во натамошниот текст: дозвола) се издава како:
1) дозвола за приватно обезбедување за вршење на приватно обезбедување во вид на 

давање на услуги и
2) дозвола за приватно обезбедување за вршење на приватно обезбедување за 

сопствени потреби.

Член 5
Дозволата од членoт 4  точка 1 од овој правилник се издава на образец кој се печати на 

хартија во бела боја во формат А-4 на која позадина е отпечатено знамето на Република 
Македонија.

Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член содржи: назив „Република Македонија, 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; амблем на полицијата; наслов: „Дозвола 
за приватно обезбедување во вид на давање на услуги“; назив на правното лице; седиште 
на правното лице; текст: “Се издава за вршење на приватно обезбедување во вид на 
давање на услуги врз основа на приложената документација со која се докажува дека се 
исполнети условите од член 13 од Законот за приватно обезбедување”; начин на вршење 
на обезбедувањето; број, место и датум на издавање на дозволата и потпис на министерот 
за внатрешни работи.
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Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член е дадена во Прилог бр.2, и е составен 
дел на овој правилник.

Член 6
Дозволата од членот 4  точка 2  од овој правилник се издава на образец,кој се печати на 

хартија во бела боја во формат А-4 на која позадина е отпечатено знамето на Република 
Македонија. 

Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член содржи: „ Република Македонија, 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“; амблем на полицијата;  наслов: „Дозвола 
за приватно обезбедување за сопствени потреби“; назив и седиште на правното лице; 
текст: “Се издава за вршење на приватно обезбедување за сопствени потреби врз основа 
на приложената документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 14 
од Законот за приватно обезбедување”; број и датум на издавање на дозволата и потпис на 
министерот за внатрешни работи.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог бр.3, и е составен дел 
на овој правилник.

Член 7
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за работа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.108/11).

Член 8
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. 121-21203/1 Министер
27 март  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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