Gazeta Zyrtare e RM, nr. 49 e datës 2 prill 2013

20130491081
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Në bazë të nenit 79, paragrafi 1 të Ligjit për Siguri Private ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë", nr.166 / 12), ministri i punëve të brendshme miratoi
RREGULLORE
PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR
DHËNIEN E LEJES PËR SIGURINË PRIVATE DHE FORMËN E
PËRMBAJTJEN FORMULARIT TË LEJES PËR SIGURINË PRIVATE

Neni 1
Me këtë Rregullore specifikohet forma dhe përmbajtja e formularit të kërkesës për lëshimin e
certifikatës së sigurisë private dhe forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për siguri private.
Neni 2
Kërkesa për lëshimin e lejes private të sigurisë (në tekstin e mëtejmë: kërkesë) paraqitet në
formularin, i cili është i shtypur në letër me ngjyrë të bardhë në formatin A-4.
Formulari i aplikimit i referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepet në Aneksin nr. 1 dhe është
pjesë përbërëse e kësaj rregullore.
Formulari i kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni përmban: emrin "MINISTRIA E PUNËVE
TË BRENDSHME, Shkup"; titulli i kërkesës së "kërkesë për lëshimin e lejes për siguri private"
llojin e lejes për siguri private, lloji i lejes për të cilat kërkesa është paraqitur edhe atë si vijon: në
formën e ofrimit të shërbimeve (a. siguri private dhe / ose b siguri teknike.) ose për nevoja
personale; emri dhe selia e personit juridik; emri dhe mbiemri, data e lindjes, vendi dhe adresa e
banimit dhe telefoni i kontaktit të personit përgjegjës te personi juridik, duke renditur
dokumentacionin e nevojshëm; data dhe vendi i parashtrimit të kërkesës dhe nënshkrimi i
aplikuesit në kërkesë.
Neni 3
Me kërkesën e nenit 2 paragrafi 1 të kësaj Rregulloreje, duhet të bashkëngjitet:
1.а Për dhënien e një leje për siguri private në formën e ofrimit të shërbimeve të sigurisë
fizike, dorëzohen dëshmitë e mëposhtme për :
- regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;
- licenca për siguri fizike të së paku 15 punonjësve të sigurisë;
- vërtetim nga Dhoma se personeli i sigurimit për të cilin ofrohet licenca të sigurisë private
nuk posedon legjitimacione të vlefshme për sigurinë fizike;
- akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, me një përshkrim dhe listë të punës
dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo punë;
- akti veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës dhe shenjën e personit juridik;
- posedimi i hapësirës për punë;
- posedimi i të paktën dy automjeteve.
1. b. Për lëshimin e një leje për sigurim për kryerje të sigurisë private në formën e ofrimit të
shërbimeve të sigurisë teknike, dorëzohen dëshmitë e mëposhtme për:
- regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;
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- licenca për siguri teknike të së paku 3 punonjësve të sigurisë teknike;
- vërtetim nga Oda se personeli i sigurimit për të cilin ofrohen licenca të sigurisë teknike nuk
posedon legjitimacione të vlefshme për siguri teknike;
- akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, me një përshkrim dhe listë të punës
dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo punë;
- akt veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës dhe shenjën e personit juridik;
- posedimi i hapësirës për punë;
- posedimi i të paktën dy automjeteve.
- Për personin përgjegjës i bashkëngjitet:
- Vërtetimi mjekësor jo më i vjetër se tre muaj;
- dëshmi se nuk është dënuar me aktgjykim gjyqësor efektiv për vepër penale, përveç veprave
penale rrezikim i sigurisë në trafik e kryer nga pakujdesia dhe se kundër nuk procesuohet asnjë
procedurë penale për vepër penale të ndjekur nën një detyrë zyrtare;
2. Për lëshimin e lejes së sigurisë për ofrimin e sigurisë private për nevojat personale,
dorëzohen dëshmitë e mëposhtme:
- regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;
- licenca për siguri teknike të së paku dhjetë punonjësve të sigurisë;
- vërtetim nga Oda se personeli i sigurimit për të cilin ofrohen licenca të sigurisë private nuk
posedon legjitimacione të vlefshme për siguri teknike;
- akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, i cili përmban një pjesë të veçantë me
një përshkrim dhe listë të punës dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo punë që
kryejnë në sigurisë private për nevoja personale, për çdo vend pune;
- akt veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës së punonjësve të sigurimi privat për
nevoja personale;
- posedimi i hapësirës për punë.
Dëshmitë e përmendura në paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni duhet të bashkëngjiten në
origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.
Neni 4
Leja për siguri private (në tekstin e mëtejmë: leje) lëshohet si:
1) Leje për siguri private për kryerjen e sigurimit privat në formën e ofrimit të shërbimeve
dhe
2) leje për siguri private për kryerjen e sigurisë private për nevojat personale.
Neni 5
Leja e përmendur në nenin 4 pika 1 të kësaj rregulloreje lëshohet në formularin e shtypur në
letër me ngjyrë të bardhë në formatin A-4 ku në prapavijë është shtypur flamuri i Republikës së
Maqedonisë.
Formulari i lejes nga paragrafi 1 i këtij neni përmban: emrin "Republika e Maqedonisë,
MINISTRIA E PUNEVE TË BRENDSHME; emblema e policisë; titulli: "leja për sigurim privat
në formën e ofrimit të shërbimeve"; emrin e personit juridik; selinë e subjektit juridik; teksti
"Është lëshuar për kryerjen e sigurisë private në formën e ofrimit të shërbimeve në bazë të
dokumentacionit të bashkangjitur që dëshmon se përmbush kërkesat e nenit 13 të Ligjit për siguri
private"; mënyra e kryerjes së sigurimit; numri, vendi dhe data e lëshimit të lejes dhe nënshkrimi
i ministrit të punëve të brendshme.
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Formulari i lejes nga paragrafi 1 i këtij neni jepet në Aneksin 2 dhe është pjesë përbërëse e
kësaj Rregulloreje.
Neni 6
Leja e përmendur në nenin 4 pika 2 të kësaj rregulloreje lëshohet në një formular, i cili është
vulosur në letër me ngjyrë të bardhë në formatin A-4 në prapavijë e së cilës është shtypur flamuri
i Republikës së Maqedonisë.
Formulari i lejes nga paragrafi 1 i këtij neni përmban: emrin "Republika e Maqedonisë,
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME; emblema e policisë; titulli: "leja për sigurim privat
për nevoja personale"; emrin e personit juridik; selinë e subjektit juridik; teksti "Është lëshuar
për kryerjen e sigurisë private për nevoja personale në bazë të dokumentacionit të bashkangjitur
që dëshmon se përmbush kërkesat e nenit 14 të Ligjit për siguri private"; numri, vendi dhe data e
lëshimit të lejes dhe nënshkrimi i ministrit të punëve të brendshme.
Formulari i kërkesës i referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepet në Aneksin nr.3 dhe është
pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.
Neni 7
Në ditën e fillimit të zbatimit të kësaj Rregulloreje, përfundon të vlejë Rregullorja për formën
dhe përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e lejes së punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr.108/11).
Neni 8
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë të ditës së shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës
së Maqedonisë" dhe hyn në fuqi më 3 korrik 2013.

Nr. 121-21203/1
27 mars 2013
Shkup

Ministër
i Punëve të Brendshme,
m-r Gordana Jankulovska, n.p.
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TE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Shkup

Aneks nr. 1

KËRKESË
PËR LËSHIMIN E LEJES PËR SIGURI PRIVATE
Kërkesën e dorëzoj për lëshimin e lejes për siguri private:
1. Në formatin e dhënies së shërbimeve
a. Siguri fizike dhe / ose
b. siguri teknike
2. Për nevoja personale
(Të rrethohet e duhura)
Parashtruesi i kërkesës:
1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(emri dhe selia e personit juridik)
2.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(emri dhe mbiemri, data e lindjes, vendi dhe adresa e banimit, numri i letërnjoftimit,
telefoni për kontakt i personit përgjegjës te personi juridik)

ANEKSE:
1.a Për lëshimin e lejes për siguri private për kryerje të sigurisë private në formë të dhënies
së shërbimeve për siguri fizike i dorëzoj dëshmitë në vijim:

• Regjistrimin e kryer të veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë
• Licencë për siguri fizike me më së paku 15 punonjës për siguri
• Vërtetim nga Oda se punonjësit për siguri për të cilën dorëzohet licenca për siguri
• private nuk posedojnë legjitimacione të vlefshme për siguri fizike
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• akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, me një përshkrim dhe listë të
• punës dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo punë;
• akt veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës dhe shenjën e personit juridik;

• posedimi i hapësirës për punë

1. b Për lëshimin e një leje për sigurim për kryerje të sigurisë private në formën e
ofrimit të shërbimeve të sigurisë teknike, dorëzohen dëshmitë e mëposhtme për:
- regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë
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- licenca për siguri teknike të së paku 3 punonjësve të sigurisë teknike;
- vërtetim nga Oda se personeli i sigurimit për të cilin ofrohen licenca të sigurisë teknike nuk
posedon legjitimacione të vlefshme për siguri teknike;
- akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, me një përshkrim dhe listë të punës
dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo punë;
- akt veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës dhe shenjën e personit juridik;
- posedimi i hapësirës për punë;
- posedimi i të paktën dy automjeteve.
• Për personin përgjegjës i bashkëngjitet:
• Vërtetimi mjekësor jo më i vjetër se tre muaj;
• dëshmi se nuk është dënuar me aktgjykim gjyqësor efektiv për vepër penale, përveç
veprave penale rrezikim i sigurisë në trafik e kryer nga pakujdesia dhe se kundër nuk
procedohet asnjë procedurë penale për vepër penale të ndjekur nën një detyrë zyrtare;

2. Për lëshimin e lejes së sigurisë për ofrimin e sigurisë private për nevojat personale,
dorëzohen dëshmitë e mëposhtme:
• regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;
• licenca për siguri teknike të së paku dhjetë punonjësve të sigurisë;
• vërtetim nga Oda se personeli i sigurimit për të cilin ofrohen licenca të sigurisë private
nuk posedon legjitimacione të vlefshme për siguri teknike;
• akt të veprimit për sistematizimin e vendeve të punës, i cili përmban një pjesë të veçantë
me një përshkrim dhe listë të punës dhe detyrave dhe autorizimin e punonjësve për çdo
punë që kryejnë në sigurisë private për nevoja personale, për çdo vend pune;
• akt veprimi që përcakton pamjen e rrobave të punës së punonjësve të sigurimi privat për
nevoja personale;
• posedimi i hapësirës për punë.
Vërejtje: dëshmitë dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara te noteri
Aplikuesi i kërkesës ka të drejtë të ketë qasje dhe të bëje përmirësim të të dhënave personale,
në pajtim me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale
Me dorëzimin e kësaj kërkese aplikuesit /subjekti pajtohet në formë shkrimi për përpunimin
e të dhënave personale, në pajtim me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale
__________________, Shkup
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Aplikues
___________________

Aneks nr.2
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
(Emblema e Stema e policisë - Амблем на полиција
Në prapavijë flamuri i Maqedonisë (во позадина знамето на РМ)

Leje për siguri private
Në formë të dhënies së shërbimeve

(Emri i personit juridik)

_______________________________________________________________________________________________
(Selia e personit juridik)

Është lëshuar për kryerjen e sigurisë private në formën e ofrimit të shërbimeve në bazë të
dokumentacionit të bashkangjitur që dëshmon se përmbush kërkesat e nenit 13 të Ligjit për siguri
private.
Mënyra e kryerjes së sigurimit:

__________________________
Numër
Ministër i Punëve të Brendshme
___________________________
_______________________

Vendi dhe data
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Aneks nr.3
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
(Emblema e Stema e policisë - Амблем на полиција
Në prapavijë flamuri i Maqedonisë (во позадина знамето на РМ)

Leje për siguri private
PWR NEVOJA PERSONALE

(Emri i personit juridik)

_______________________________________________________________________________________________
(Selia e personit juridik)

Është lëshuar për kryerjen e sigurisë private në formën e ofrimit të shërbimeve në bazë të
dokumentacionit të bashkangjitur që dëshmon se përmbush kërkesat e nenit 14 të Ligjit për siguri
private.
Mënyra e kryerjes së sigurimit:

__________________________
Numër
Ministër i Punëve të Brendshme
___________________________
_______________________

Vendi dhe data
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