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Закон за изменување и дополнување на Законот за приватно обезбедување 

Член 1 

Во Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ број 166/12, 

164/13 и 148/15), во членот 24 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) На членовите и нивните заменици на Комисиите од ставовите (2) и (3) на овој член, за секој 

спроведен стручен испит им следува паричен надоместок во износ од една третина од просечната 

нето плата во Република Македонија, за што Комората донесува решение. Надоместокот на годишно 

ниво не смее да го надмине износот од три просечни нето плати исплатени во Република Македонија 

за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика.“  

Ставот (4) станува став (5). 

Член 2 

Во членот 24-б по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  

„(5) Кандидатите за полагање на испитите од ставот (4) на овој член и јавноста се информираат за 

датумот и времето на полагањето на стручните испити, најмалку осум дена пред одржување на 

испитите преку веб страницата на Министерството за внатрешни работи и Јавниот радиодифузен 

сервис.“  

Член 3 

Во членот 24-в став (3) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“. 

Во ставот (5) по зборот „одлучуваат“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот 

„отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“. 

Член 4 

Во членот 24-г по ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6), кои гласат: 

„(3) Комората е должна да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање 

испитот за време на полагањето на испитите. 

(4) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг 

на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се 

спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање 

испит. 

(5) АЕК во просторијата за полагање испит инсталира мерна опрема која обезбедува електронски 

запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен 

систем на АЕК. 

(6) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи 

складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за 

внатрешни работи најдоцна во рок од 15 дена од завршување на спроведувањето на стручните 

испити.“ 

 



Член 5 

Во членот 24-д став (3) по зборот „испитот“ се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за 

полагање на стручниот испит во траење од три години, за што Министерството за внатрешни работи 

донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена 

од денот на приемот на решението.“, и зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Во случаите од ставот (3) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит 

и истото се констатира во извештајот за спроведен теоретски дел од стручниот испит за физичко и за 

техничко обезбедување.“  

Член 6 

Во членот 24-ж став (4) се менува и гласи:  

„(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секој спроведен стручен испит за физичко 

и за техничко обезбедување и врши ревизија на спроведувањето на испитите, за што доставува 

извештај до министерот за внатрешни работи.“  

По ставот (4) се додава нов став (5) , кој гласи:  

„(5) На членовите и нивните заменици на Комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен 

надоместок кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за 

што Комората донесува решение.“  

Член 7 

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 

„Член 73-а 

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот ако 

постапува спротивно на членот 24-д став (2) од овој закон.“ 

Член 8 

Во членот 76-а пред зборот „Глоба“ се додава бројот „(1)“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на 

Комората, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање испит за 

време на полагањето на теоретскиот дел од стручните испити за физичко и за техничко 

обезбедување, согласно со членот 24-г став 3 од овој закон.”  

Член 9 

По членот 76-а се додава нов член 76-б, кој гласи: 

Член 76-б 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите и 

нивните заменици на Комисиите од членот 24 ставови (2) и (3) ако дозволат кандидатот да постапи 

спротивно на одредбите од членот 24-д став (2) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите и 

нивните заменици на Комисијата од членот 24-ж став 



(3) ако утврдат неправилности во полагањето на испитите, а тоа не го констатираат во извештајот до 

Министерството за внатрешни работи.“ 

Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 


