Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 79 e datës 31.5.2013

20130791794
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Në bazë të nenit 79 pika 3 të Ligjit për Siguri Private ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 166/12), Ministri i Punëve të Brendshme, miratoi
Rregullore
për përmbajtjen e programit dhe mënyrën e trajnimit personave fizik në lidhje me
sigurinë fizike dhe teknike, marrja e provimeve profesionale, forma dhe përmbajtja e
formularit të sigurisë të kërkesës për marrje të licencës për siguri private dhe forma dhe
përmbajtja e formularëve të licencave për sigurinë private

Neni 1
Me këtë Rregullore përshkruhen përmbajtja e programeve dhe mënyra e trajnimit të personave
fizik për sigurinë fizike dhe teknike, marrja e provimeve profesionale, forma dhe përmbajtja e
formularit të sigurisë të kërkesës për marrje të licencës për siguri private dhe forma dhe
përmbajtja e formularëve të licencave për sigurinë private.
Neni 2
Aftësimi i personave fizik për kryerjen e sigurimit privat zbatohet në përputhje me programin
e trajnimit dhe marrjes së provimit profesional për sigurinë fizike dhe programin e trajnimit dhe
dhënies së provimit profesional për sigurinë teknike.
Programet e referuara në paragrafin 1 të këtij neni jepen në Anekset 1 dhe 2 të cilat janë pjesë
përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 3
Programi për aftësimin dhe marrjen e provimit profesional për sigurinë fizike përbëhet nga një
pjesë teorike dhe praktike, e cila përfshin:
А. Pjesa teorike:
1. Ligji për sigurinë private;
2. E drejta penale (pjesa e përgjithshme dhe e veçantë);
3. Kriminalistikë;
4. Psikologji;
5. Ligji për kundërvajtjet kundër rendit publik dhe qetësisë;
6. Mbrojtja nga zjarri dhe siguria teknike;
B. Pjesa praktike:
1. Manipulimi dhe qitja me armë zjarri;
2. Vetëmbrojtja dhe
3. Ndihma e parë.
Neni 4
Programi për aftësimin dhe marrjen e provimit profesional për sigurinë teknike përbëhet nga
pjesë teorike dhe praktike, të cilat përfshijnë:
А. Pjesa teorike:
1. Bazat e inxhinierisë elektrike dhe telekomunikacionit;
2. Llojet e sistemeve të sigurisë teknike;
3. Projektimi, planifikimi dhe ekzekutimi i sistemeve të sigurisë teknike;
4. Ligji për sigurinë private dhe
5. Ligji për Mbrojtjen e të dhënave personale
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B. Pjesa praktike
1. Planifikimi dhe instalimi i sistemeve të sigurisë teknike.
Neni 5
Kandidati për aftësim për siguri fizike, përkatësisht teknike, paraqet një kërkesë për trajnim
për sigurimin fizik, përkatësisht teknik, në Odën e Republikës së Maqedonisë për siguri private
(në tekstin e mëtejmë: Oda).
Forma dhe përmbajtja e aplikimit të referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepen në Aneksin 3
i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 6
Aftësimi i kandidatëve për siguri fizike kryhet për një kohëzgjatje prej 50 orësh dhe aftësimi i
kandidatëve për siguri teknike kryhet për një kohëzgjatje prej 40 orësh.
Neni 7
Komisioni për aftësim për sigurinë fizike dhe Komisioni për aftësim për siguri teknike
formohen për një periudhë dyvjeçare.
Kryetari i Komisionit për aftësim për sigurinë fizike dhe kryetari i Komisionit për aftësim për
sigurinë teknike janë përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 3 pika A pika 2, 3, 5 dhe 6 dhe pikat B, pika 1, 2 dhe 3 të kësaj
Rregullore zbatohen nga anëtarët e Komisionit për aftësim për sigurinë fizike, të cilët janë
përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 3, pika A, pikat 1 dhe 4 të kësaj Rregullore, zbatohet nga
anëtarët e Komisionit për aftësim për sigurinë fizike që janë përfaqësues të Odës.
Programi i përcaktuar në Nenin 4, Pjesa A, pikat 1, 2, 3 dhe 4 të kësaj Rregullore, zbatohet
nga anëtarët e Komisionit për trajnime në fushën e sigurisë teknike që janë përfaqësues të
Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 4, pika A, pika 5 dhe pjesa B, pika 1 e kësaj rregullore,
zbatohet nga anëtarët e Komisionit për aftësim në fushën e sigurisë teknike që janë përfaqësues
të Odës.
Neni 8
Kandidati i cili ka paraqitur një kërkesë për trajnim për sigurinë fizike, përkatësisht teknike,
duhet të përfundojë trajnimin jo më vonë se dy muaj nga dita e paraqitjes së aplikimit.
Pas përfundimit të trajnimit, Dhoma i lëshon kandidatit një certifikatë për aftësim për
sigurimin fizik, përkatësisht teknik.
Forma dhe përmbajtja e certifikatës së referuar në paragrafin 2 të këtij neni jepen në Aneksin
4 i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 9
Kandidati për marrjen e provimit profesional për sigurinë fizike, përkatësisht teknike, duhet të
paraqesë një kërkesë për marrjen e provimit profesional për sigurinë fizike, përkatësisht teknike,
te Oda.
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Forma dhe përmbajtja e aplikimit të referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepen në Aneksin 5, i cili
është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 10
Provimi profesional për sigurinë fizike ose teknike zbatohet në dy pjesë, një pjesë teorike dhe
praktike.
Kandidati, së pari duhet të marrë pjesën teorike të programit të aftësimit dhe duhet kaluar një
provim për sigurinë fizike, një program për aftësim dhe kalon një provim profesional për
sigurinë teknike.
Kandidati i cili ka kaluar pjesën teorike të programeve të referuara në paragrafin 2 të këtij
neni, duhet të kalojë pjesën praktike të programit për aftësim dhe kalon një provim për sigurinë
fizike, përkatësisht një program për aftësim dhe duhet kaluar një provim për sigurinë teknike, në
ditën të cilën e përcakton Oda.
Programi i përcaktuar në nenin 3 të pjesës A pikat 2, 3, 5 dhe 6 dhe Pjesa B pikat 2 dhe 3 të
kësaj rregulloreje do të zbatohen nga anëtarët e Komisionit për të kryer një provim profesional
për sigurinë fizike, të cilët janë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 3 pika pjesa B pika 1 të kësaj rregulloreje do të zbatohen nga
anëtarët e Komisionit për verifikim të aftësisë së manipulimit me armë zjarri, të cilët janë
përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 3 pjesa pikat 1 dhe 4 të kësaj rregulloreje do të zbatohen nga
anëtarët e Komisionit për realizim të provimit profesional për sigurinë fizike, të cilët janë
përfaqësues të Odës.
Programi i përcaktuar në nenin 4 Pjesën A paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të kësaj rregulloreje do të
zbatohen nga anëtarët e Komisionit për realizim të një provimi për sigurinë teknike, të cilët janë
përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Programi i përcaktuar në nenin 4 Pjesën A paragrafi 5 dhe Pjesën B paragrafin 1 të kësaj
rregulloreje realizohet nga anëtarët e Komisionit për realizim të një provimi për sigurinë teknike,
të cilët janë përfaqësues të Odës.
Neni 11
Komisioni për zbatimin e provimit profesional për sigurinë e fizikë dhe Komisioni për
zbatimin e provimit Profesional për sigurinë teknike, të formuara në pajtim me nenin 23 të Ligjit
për siguri private ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr. 166/12) për një periudhë
dyvjeçare dhe anëtarët dhe zëvendësit e tyre janë persona me më së paku të kryer arsimin e lartë
dhe me përvojë të profesionale përkatëse.
Neni 12
Suksesi i kandidatit gjatë dhënies së provimit të pjesës teorike të provimit profesional për
sigurinë fizike, përkatësisht teknike, vlerësohet me:
- „e ka kaluar pjesën teorike të provimit profesional"- nëse kandidati i ka kaluar të gjitha
lëndët nga pjesa teorike e programit për aftësim dhe marrje të provimit profesional për sigurinë
fizike, përkatësisht programi për aftësimin dhe marrjen e provimit profesional për sigurinë
teknike;
- „e ka kaluar pjesërisht pjesën teorike të provimit profesional"- nëse kandidati ka kaluar së
paku katër lëndë nga pjesa teorike e provimit profesional të programit për aftësim dhe marrjen e
provimit profesional për siguri fizike, përkatësisht tre lëndë nga pjesa teorike e provimit
profesional të programit për aftësim dhe marrje të provimi profesional për sigurinë teknike ose
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- „nuk e ka kaluar pjesën teorike të provimit profesional"- nëse kandidati nuk ka kaluar së
paku katër lëndë nga pjesa teorike e provimit profesional të programit për aftësim dhe marrje të
provimit profesional për siguri fizike, përkatësisht tre lëndë nga pjesa teorike e provimit
profesional nga programi për aftësim dhe kalimin e provimit profesional për sigurinë teknike.
Dhoma e informon kandidatin për suksesin e arritur nga paragrafi 1 i këtij neni.
Kandidati duhet të kalojë provimet profesionale për marrjen e licencës për siguri private jo më
vonë se gjashtë muaj nga dita e fillimit të trajnimit për sigurimin fizik, përkatësisht teknik.
Në rast se kandidati pjesërisht kalon pjesën teorike të provimit profesional, ai mund të provojë
provimin korrektues, më së voni brenda periudhës së përcaktuar nga paragrafi 3 i këtij neni.
Në rast se kandidati nuk i kalon provimet brenda periudhës së parashikuar nga paragrafi 3 i
këtij neni, ai përsëri mund të paraqesë një kërkesë për trajnim për sigurimin fizik, përkatësisht
teknik.
Neni 13
Për zbatimin e pjesës teorike të provimit profesional të sigurisë fizike përkatësisht teknike
komisionet e referuara në nenin 11 të Rregullores përpunojnë një raport për zbatimin e pjesës
teorike të provimit profesional për sigurinë fizike gjegjësisht teknike.
Forma dhe përmbajtja e raportit të referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepen në Aneksin 6, i
cili a është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Për zbatimin e pjesës praktike të provimit profesional të sigurisë fizike, përkatësisht teknike
komisionet e referuara në nenin 11 të Rregullores përpunojnë një raport për zbatimin e pjesës
praktike të provimit profesional të sigurisë fizike ose teknike.
Forma dhe përmbajtja e raportit të referuar në paragrafin 3 të këtij neni jepen në Aneksin 7, i
cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 14
Komisioni për verifikimin e aftësisë për të manipuluar armët e zjarrit në Ministrinë e
Brendshme formohet për një periudhë prej dy vjetësh.
Për pjesën praktike të kaluar të provimit profesional për manipulim fizik të sigurisë dhe qitje
me armë zjarri, Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni i lëshon kandidatit një certifikatë për
aftësinë për të manipuluar armët e zjarrit.
Forma dhe përmbajtja e certifikatës së referuar në paragrafin 2 të këtij neni jepen në Aneksin
8, i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 15
Oda, kandidatit që ka kaluar provimin profesional për sigurimin fizik, përkatësisht teknik,
duhet t`i lëshojë një certifikatë për provimin profesional të kaluar për sigurimin fizik,
përkatësisht teknik.
Forma dhe përmbajtja e certifikatës së referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepen në Aneksin
9, i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 16
Licencat sigurim privat lëshohen nga Oda në bazë të një kërkese për lëshimin e një licence për
sigurim privat.
Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të dorëzohet në formularin "Kërkesë
për lëshimin e licencës për sigurim privat", të shtypur në letër me ngjyrë të bardhë në formatin A4.
Formulari i aplikacionit të paragrafit 2 të këtij neni, duhet të përmbajë: Emri: Oda e Republikës
së Maqedonisë për sigurim privat; titulli i formës së aplikacionit: Kërkesa për lëshimin e licencës
për sigurim privat;
Të dhënat për kërkuesit: emri dhe mbiemri, dita, muaji dhe viti i lindjes, adresa e vendbanimit
ose vendqëndrimit, numrin e letërnjoftimit dhe autoritetit që e ka lëshuar dhe numrin e telefonit;
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arsyet për paraqitjen e kërkesës; mënyra e realizimit të sigurimit privat; anekse që janë të
paraqitura në aplikim, duke përfshirë: certifikata e shtetësisë në origjinal ose fotokopje e
noterizuar, certifikatës mjekësore jo më e vjetër se tre muaj - dëshmi se personi posedon gjendje
aftësie të përgjithshme shëndetësore psiko-fizike, vërtetim nga organi kompetent që personi nuk
është i dënuar nga gjykata ose kundër tij nuk ka procedura penale për vepër penale apo që nuk
ndiqet sipas detyrës zyrtare, diplomë të arsimit të mesëm në origjinal ose fotokopje e noterizuar,
certifikatë se ka kaluar provimin, fletëpagesë për tarifën e paguar për koston e lëshimit të licencës,
diplomë të arsimit të lartë në fushën e sigurisë dhe kriminalistikës origjinal apo të noterizuara, një
vërtetim nga autoriteti kompetent për të kryer detyrat dhe detyrat e punës, si zyrtar i autorizuar në
Ministrinë e Punëve të Brendshme ose Ministrinë e Mbrojtjes; datën dhe vendin e paraqitjes së
kërkesës së aplikuesit dhe vendin për nënshkrim;
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Formulari i aplikimit i referuar në paragrafin 2 të këtij neni jepet në Aneksin 10, që është
pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 17
Licenca për sigurim privat për kryerjen e sigurisë fizike lëshohet në një formular të shtypur në
letër me ngjyrë të kaltër në formatin A-4.
Formulari i licencës i referuar në paragrafin 1 të këtij neni përmban: Simbolin e Odës që është
shtypur në sfondin e formularit; në këndin e sipërm të djathtë, është shtypur flamuri i Republikës
së Maqedonisë në formë të stilizuar; emri: Oda e Republikës së Maqedonisë për siguri private;
titulli i licencës: Sigurimi privat për sigurimin fizik; Të dhënat mbi mbajtësin e licencës, si në
vijim: emri dhe mbiemri, dita, muaji, viti dhe vendi i lindjes; numri dhe data e lëshimit, vendi i
nënshkrimit të kryetarit të Odës dhe ndërmjet tyre ka një vend për vulë.
Licenca për sigurim privat për kryerjen e sigurisë teknike lëshohet në një formular të shtypur
në letër me ngjyrë gri të lehtë në formatin A-4.
Formulari i licencës i referuar në paragrafin 3 të këtij neni përmban: simbolin e Odës që është
shtypur në prapavijë të formularit; në këndin e sipërm të djathtë, flamuri i Republikës së
Maqedonisë është shtypur në formë të stilizuar; emër: Oda e Republikës së Maqedonisë për
siguri private; titulli i licencës: sigurimi privat për ofrimin e sigurisë teknike; të dhënat mbi
mbajtësin e licencës, si në vijim: emri dhe mbiemri, dita, muaji, viti dhe vendi i lindjes; numrin
dhe datën e lëshimit dhe vendin e nënshkrimit të Kryetarit të Odës, dhe ndërmjet tyre ka vend për
vulë.
Formularët e licencave të përmendura në paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni jepen në Aneksin
11 dhe 12, të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 18
Në ditën e fillimit të zbatimit të kësaj Rregulloreje, pushon të vlejë Rregullorja për programin
dhe mënyrën e marrjes së provimit profesional dhe aftësimit të personave fizik për kryerjen e
punëve për sigurimin e personave dhe pronave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
nr. 46/08 dhe 6/11) dhe Rregulloren për formularin e licencës për punë për sigurimin e personave
dhe pronës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 41/00).

Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 79 e datës 31.5.2013

Neni 19
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës
së Maqedonisë" dhe do të fillojë të zbatohet nga data 3 korrik 2013.
Nr. 12.1-31359/1
15 maj 2013
Shkup

Ministër
i Punëve të Brendshme,
m-r Gordana Jankulovska,n.p
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Aneksi numër 1
PROGRAMI
PËR ASFTËSIM DHE MARRJE TË PROVIMIT PROFESIONAL
PËR SIGURIM FIZIK
PJESA TEORIKE
7 orë
1. Ligji për sigurim privat;
1.1 Dispozita të përgjithshme;
1.2 Kushte të përgjithshme për persona fizik për kryerje të sigurimit privat;
1.3 Kryerja e sigurimit privat;
1.4 Sigurim privat për nevoja personale;
1.5 Autorizim i punonjësve për sigurim;
1.6 Veshmbathja e punës dhe shenjat e punonjësve për sigurim privat dhe
1.7 Dispozita kundërvajtëse.
12 orë
2. E drejta penale (pjesa e përgjithshme dhe pjesa e veçantë);
2.1 Nocioni i së drejtës penale;
2.2 Mënyra, koha dhe vendi i realizimit të veprës penale;
2.3 Mbrojtje në nevojë dhe nevoja përfundimtare;
2.4 Përpjekje, përpjekje е papërshtatshme dhe anulim vullnetar;
2.5 Bashkëpunimi në vepër penale dhe asistenca (pjesëmarrja në kryerjen e një vepre
penale);
2.6 Vepra penale për të cilat nuk mund të kryhet mbajtje (nocioni i veprës penale për të cilat
ndiqet me padi private);
2.7 Vepra penale kundër jetës dhje trupit ;
2.8 Vepra penale kundër lirisë dhe të drejtës qytetare;
2.9 Vepra penale kundër pronës;
2.10 Vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pronës;
2.11 Vepra penale kundër detyrës zyrtare;
2.12 Vepra penale kundër rendit publik;
2.13 Vepra penale kundër shëndetit të njerëzve (prodhimtari dhe lëshim në qarkullim të
drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursorëve dhe dhënia e mundësisë
për përdorim të drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursorëve);
2.14 Nocioni për të miturin dhe
2.15 Mënyra e veprimit me person të mitur
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4 orë
3. Kriminalistikë
3.1 Nocioni dhe lënda e kriminalistikës;
3.2 Mënyra e njohjes së kryerjes së veprës penale;
3.3 Vendi dhe mënyra e kryerjes së veprës penale;
3.4 Sigurimi në vendngjarje;
3.5 Gjurmët dhe mënyra e sigurimit të gjurmëve në vendngjarje dhe
3.6 Nëntë pyetjet e arta në kriminalistikë.
4 orë
4. Psikologji:
4.1 Motivimi dhe personaliteti
4.2 Emocionet
4.3 Shkathtësitë e komunikimit dhe
4.4 Frustracionet, konfliktet dhe stresi.
5 orë
5. Ligji për kundërvajtje kundër rendit publik dhe qetësisë:
5.1 Dispozita të përgjithshme;
5.2 Kundërvajtjet kundër rendit publik dhe qetësisë;
5.3 Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse;
5.4 Dispozita të veçanta për kundërvajtje
5.5 Procedura për organizim të ndezjeve të fishekzjarrëve dhe manifestime të ngjashme.
3 orë
6. Mbrojtja zjarrfikëse dhe sigurimi teknik:
6.1 Zjarret dhe shkaqet e paraqitjes së këtyre dukurive;
6.2 Klasifikimi i zjarreve sipas llojit të materies ndezëse;
6.3 Llojet e aparateve zjarrfikëse;
6.4 Mënyra e përdorimit të aparateve zjarrfikëse të dorës;
6.5 Hidrantët dhe mënyra e përdorimit;
6.6 Masa parandaluese për mbrojtje nga zjarri;
6.7 Detyra dhe procedura të punonjësve për sigurim gjatë paraqitjes së zjarrit;
6.8 Centralet kundër zjarrit për paralajmërim të zjarrit;
6.9 Sistemet stabile për fikjen e zjarrit;
6.10 Sistemet për zbulim paralajmërim të grabitësit, vjedhjes, sulmit dhe panikut;
6.11 Sistemet për zbulim dhe paralajmërim dhe fikja e zjarrit;
6.12 Sistemet për zbulim dhe paralajmërim të ujit, gazrave toksike dhe gaz në formë
lëngu (gaz);
6.13 Sisteme për video mbikëqyrje (analog dhe IP sisteme);
6.14 Sisteme për kontrollim të qasjeve;
6.15 Qendra monitoruese dhe
6.16 Sisteme të integruara
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PJESA PRAKTIKE
7 orë
1. Manipulimi dhe qitja me armë zjarri;
1.1 Mënyra e veprimit me armë dhe municion;
1.2 Çmontimit, montimi, pastrimi dhe mirëmbajtja e armës së zjarrit
1.3 Qitja me revole (për aftësim me gjashtë plumba për provim me nëntë plumba, nga të
cilat tre plumba janë për provë) dhe
1.4 Qitja me pushkë (për aftësim me gjashtë plumba për provim me nëntë plumba, nga të
cilat tre plumba janë për provë).
6 orë
2. Vetëmbrojtja:
2.1 Teknikat e rënies;
2.2 Mbrojtja nga goditjet me dorë dhe me këmbë;
2.3 Ndërhyrje për arrestim;
2.4 Xhudo ndërhyrje;
2.5 Mbrojtje nga sulmues i paarmatosur dhe sulmues i armatosur;
2.6 Lidhja dhe
2.7 Mënyra e përdorimit të mjeteve për detyrim.
2 orë
3. Ndihma e parë:
3.1 Frymëmarrje artificiale;
3.2 Ndalja e gjakderdhjes;
3.3 Trajtimi i personit të tronditur me shok dhe
3.4 Evakuimi dhe transporti i të lënduarit.
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Aneksi numër 2
PROGRAMI
PËR ASFTËSIM DHE MARRJE TË PROVIMIT PROFESIONAL
PËR SIGURIM TEKNIK
PJESA TEORIKE
6 orë
1. Bazat e elektroteknikës dhe telekomunikimet;
1) Tipat e kabllove, prerje, rregulla për vënien e instilacioneve
2) Tensione, rryma, ngarkesa, polariteti dhe simbolet në elektroteknikë;
3) Mbrojtja gjatë punës në elektroteknikë (puna me rrymë, puna në lartësi, darët e izoluara,
materiale, pajisje) dhe
4) Llojet e telekomunikimeve, termet e përgjithshme.
10 orë
2. Llojet e sistemeve të sigurimit teknik
1) Sisteme të detektim dhe paralajmërimit të grabitësit, vjedhjes, sulmit dhe panikut;
2) Sisteme të detektim dhe paralajmërimit për fikje të zjarrit;
3) Sistemet për zbulim dhe paralajmërim të ujit, gazrave toksike dhe gaz në formë lëngu
(gaz);
4) Sisteme për video mbikëqyrje (analog dhe IP sisteme)
5) Sisteme për kontrollim të qasjeve;
6) Qendra monitoruese dhe
7) Sisteme të integruara.
7 orë
3. Skicimi dhe planifikimi i zbatimit dhe zbatimi i sistemeve për sigurim teknik:
1) Standardet:
- EN 54 sisteme për zbulimin e zjarrit dhe sisteme alarmi për zjarre;
- EN 50131 sisteme alarmi – sisteme për grabitës dhe zvarritja;
- EN 50132 CCTV sisteme për mbikëqyrje për përdorim në aplikacionet e sigurimit;
- EN 50133 CCTV sisteme për kontroll të qasjes dhe shfrytëzimit në aplikacionet e
sigurimit;
- EN 50137 CCTV sisteme alarmuese të kombinuara të integruara;
2) Leximi i dokumentacionit teknik
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5 orë
4. Ligji për sigurim privat:
1) Llojet e sigurimit privat;
2) Kushtet e përgjithshme për personat fizik për kryerje të sigurimit privat (licenca dhe
legjitimacioni për sigurim privat);
3) Kryerja e sigurimit teknik
4) Mbrojtja e privatësisë dhe paralajmërimi për kryerje të video mbikëqyrjes;
5) Cilësia dhe rregullshmëria teknike e mjeteve dhe pajisjeve;
6) Legjitimimi i punonjësit për sigurim;
7) Të vepruarit sipas urdhrit;
8) Veshmbathja e punës dhe shenja e punonjësve për sigurim dhe
9) Dispozitat kundërvajtëse
2 orë
5. Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale:
1) Rregullorja për masat teknike dhe organizative për sigurim e sekretit dhe mbrojtje të
përpunimit të të dhënave personale;
2) Rregullorja e video mbikëqyrjes
PJESA PRAKTIKE
10 orë
1. Planifikimi dhe instalimi i sistemeve për sigurim teknik (Sisteme të detektim dhe
paralajmërimit të grabitësit, vjedhjes, sulmit dhe panikut; Sisteme të detektim dhe
paralajmërimit për fikje të zjarrit; Sistemet për zbulim dhe paralajmërim të ujit,
gazrave toksike dhe gaz në formë lëngu (gaz); Sisteme për video mbikëqyrje
(analog dhe IP sisteme) Sisteme për kontrollim të qasjeve; Qendra monitoruese dhe
Sisteme të integruara).
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Aneksi numër 3
Te:
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT
FLETËPARAQITJE
PËR AFTËSIM PËR SIGURIM FIZIK, PËRKATËSISHT TEKNIK
Të dhënat për aplikuesin e fletëparaqitjes;
Emri dhe
mbiemri:__________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________
Telefoni për
kontakt:_________________________________________________________
Numri i letërnjoftimit :__________________ lëshuar nga :__________________
Aplikoj për aftësim për:
1) Sigurim fizik
2) Sigurim teknik
Të rrethohet
Data e fillimit të aftësimit :_________________________________________
Vendi i vizitës së aftësimit :_______________________________________
Me fletëparaqitjen dorëzoj edhe dëshminë për kompensim të paguar për aftësim.
Data __________________________, Shkup
Aplikues
_________________________
(nënshkrimi)
*Aplikuesi i fletëparaqitjes ka të drejtë të ketë qasje dhe përmirësim të të dhënave personale, në
pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.
*Me dorëzimin e kësaj kërkese aplikuesi, përkatësisht subjekti jep pajtimin me shkrim për
përpunimin e të dhënave personale,
Vërejtje:
Kompensimi për aftësim fizik përkatësisht aftësim për sigurim teknik, është __________ denarë
dhe pagesa bëhet në llogarinë e transaksionit më numrin _____________________.
Pranues: Oda e Republikës së Maqedonisë për sigurim privat
Qëllimi pagesës: Kompensim për aftësim për sigurim fizik përkatësisht për sigurim teknik.
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Aneksi numër 4
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR SIGURIM PRIVAT

VËRTETIM
PËR AFTËSIM PËR SIGURIM FIZIK PËRKATËSISHT PËR SIGURIM TEKNIK
kandidati ___________________________________________, në periudhën nga data
_________________ deri më ____________________________, në qytetin e ______________
ka ndjekur ligjërata për aftësim për sigurim fizik përkatësisht për sigurim teknik dhe ka
(të nënvizohet)
plotësuar kushtin për marrje të provimit profesional për sigurim fizik/teknik
(të nënvizohet)

Numër ______________________

Data __________________________

Kryetar i Odës
së Republikës së Maqedonisë
për sigurim privat
________________________________
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Aneksi numër 5
Te:
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT
FLETËPARAQITJE
PËR AFTËSIM PËR SIGURIM FIZIK, PËRKATËSISHT TEKNIK
Të dhënat për aplikuesit e fletëparaqitjes;
Emri dhe mbiemri:__________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________
Telefoni për kontakt:_________________________________________________________
Numri i letërnjoftimit :__________________ lëshuar nga :__________________
Paraqes provimin profesional për:
3) Sigurim fizik
4) Sigurim teknik
Të rrethohet
Numër rendor

Lënda

Provimi për herë të Provimi pas
parë
(shkruhet se cila herë me
radhë është)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Me fletëparaqitjen dorëzoj:
Vërtetim për aftësim për sigurim fizik/teknik dhe
(të rrethohet)
Dëshminë për kompensim të paguar për aftësim
___________________,
Aplikues
(Data)
_________________________
_____________________
(nënshkrimi)
(VENDI)
*Aplikuesi i fletëparaqitjes ka të drejtë të ketë qasje dhe përmirësim të të dhënave personale, në pajtim me Ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale.
*Me dorëzimin e kësaj kërkese aplikuesi, përkatësisht subjekti jep pajtimin me shkrim për përpunimin e të dhënave
personale,
Vërejtje:
Kompensimi për aftësim fizik përkatësisht aftësim për sigurim teknik, është __________ denarë dhe pagesa bëhet në
llogarinë e transaksionit më numrin _____________________.
Pranues: Oda e Republikës së Maqedonisë për sigurim privat
Qëllimi pagesës: Kompensim për aftësim për sigurim fizik përkatësisht për sigurim teknik.
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Aneksi numër 6
RAPORT
PËR REALIZIM TË PJESËS TEORIKE TË PROVIMIT PROFESIONAL PËR SIGURIM FIZIK
PËRKATËSHT SIGURIM TEKNIK

Kandidati______________________________________________________________
(emri dhe mbiemri)
Me numër të letërnjoftimit ______________________të lëshuar nga_____________ më
Datë ________________, në __________________________, kaloi me sukses provimin për:
a) Sigurim fizik
b) Sigurim teknik, para komisionit dhe gjatë kësaj i kaloi me sukses provime si vijon:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
Nga e lartpërmendura, kandidati e kaloi me sukses
a) Tërësisht pjesën teorike të provimit profesional
b) Pjesërisht pjesën teorike të provimit profesional
(të rrethohet e duhura)
Komisioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Aneks numër 7
RAPORT
PËR REALIZIM TË PJESËS PRAKTIKE TË PROVIMIT PROFESIONAL PËR SIGURIM
FIZIK PËRKATËSHT SIGURIM TEKNIK

Kandidati______________________________________________________________
(emri dhe mbiemri)
Me numër të letërnjoftimit ______________________të lëshuar nga_____________ më
Datë ________________, në __________________________, kaloi me sukses provimin për:
c) Sigurim fizik
d) Sigurim teknik, para komisionit dhe gjatë kësaj i kaloi me sukses provime si vijon:
1. _________________________________
2. _________________________________
Nga e lartpërmendura, kandidati e kaloi me sukses
c) Tërësisht pjesën praktike të provimit profesional
d) Pjesërisht pjesën praktike të provimit profesional
(të rrethohet e duhura)
Komisioni:
1._________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________
8. _________________________________
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Aneksi numër 8
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MISNITRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Në bazë të nenit 15 të Rregullores për përmbajtjen e programeve dhe mënyrës së aftësimit të
personave fizik për sigurim fizik dhe teknik, marrja e provimeve profesionale, forma dhe
përmbajtja e formularit të kërkesës (aplikacionit) për dhënien e licencës për sigurim privat dhe
forma dhe përmbajtja e formularëve të licencave për sigurim privat, komisioni për vlerësim të
aftësive për manipulim me armë zjarri i Ministrisë së Punëve të Brendshme realizoi verifikimin e
aftësive për manipulim me armë zjarri dhe lëshon këtë:
VËRTETIM
PËR AFTËSIM PËR MANIPULIM ME ARMË ZJARRI
Kandidati__________________________________, i/e lindur më ____________________
(emri dhe mbiemri)
Me numër të letërnjoftimit ______________________të lëshuar nga_____________ më
Datë ______________, në ________________, është i aftë të manipulojë me armë zjarri.

Komisioni:
1._________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
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Aneksi numër 9
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT
Në bazë të nenit 16 të Rregullores për përmbajtjen e programeve dhe mënyrës së aftësimit
të personave fizik për sigurim fizik dhe teknik, marrja e provimeve profesionale, forma dhe
përmbajtja e formularit të kërkesës (aplikacionit) për dhënien e licencës për sigurim privat dhe
forma dhe përmbajtja e formularëve të licencave për sigurim privat, lëshohet:
Vërtetim
për marrjen e provimit profesional për sigurim fizik,
përkatësisht teknik

më datë
________________________________________________________________________
Emri dhe mbiemri
I/e lindur më ________________________, në _______________________________
(Data)
(vendi, komuna dhe shteti)
Më datë ______________, doli në provim për pjesën teorike të provimit profesional për
sigurim fizik/teknik, para komisionit ndërsa më datë
_____________________________________
(Të nënvizohet)
Doli në provim për pjesën praktike të provimit profesional për sigurim fizik/teknik, para
komisionit
DHE KALOI ME SUKSES PROVIMIN PROFESIONAL
Vërtetimi është i liruar nga taksa në pajtim me Ligjin për taksa administrative.
Numër ______________________

Data __________________________

Kryetar i Odës
së Republikës së Maqedonisë
për sigurim privat
________________________________
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Aneksi numër 10
Te:
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT

Kërkesë
për lëshimin e marrjen e licencës
për sigurim privat
nga __________________________________________________________________,
i/e lindur më __________________________________________, me adresë banimi në
____________________________, me numër të letërnjoftimit _____________________
të lëshuar nga _____________________dhe numër telefoni për kontakt_____________
në pajtim me Ligjin për sigurim privat kërkoj të më lëshoni licencë për:
a) Sigurim fizik
b) Sigurim teknik
(Të rrethohet)
Në aneks të kërkesës dorëzoj:
1. Vërtetim e shtetësisë (origjinal ose fotokopje të vërtetuar te noteri);
2. Vërtetim mjekësor jo më të vjetër se tre muaj-dëshmi se personi ka aftësi të
përgjithshme shëndetësore psikofizike;
3. Vërtetim nga organi kompetent se personi nuk është i gjykuar me aktgjykim të
plotfuqishëm ose se kundër tij nuk udhëhiqet procedurë penale për vepër penale për të
cilën ngarkohet sipas detyrës zyrtare;
4. Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme (origjinal ose fotokopje të vërtetuar te
noteri);
5. Vërtetim për marrjen provimit të pjesës profesionale;
6. Fletëpagesë për pagesën e kompensimit të shpenzimeve për marrje të licencës;
7. Diplomë për kryerje të arsimit sipëror nga fusha e sigurisë dhe kriminalistikës (origjinal
ose fotokopje të vërtetuar te noteri);
8. Vërtetim nga organi kompetent për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës si person
zyrtar i autorizuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme ose në Ministrinë e Mbrojtjes.
*Aplikuesi i fletëparaqitjes ka të drejtë të ketë qasje dhe përmirësim të të dhënave personale, në pajtim me Ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale.
*Me dorëzimin e kësaj kërkese aplikuesi, përkatësisht subjekti jep pajtimin me shkrim për përpunimin e të dhënave
personale.
Numri i llogarisë së transaksionit
Pranues: Oda e Republikës së Maqedonisë për sigurim privat
Qëllimi pagesës: dëshmi për kompensim të paguar për marrje të licencës.
Data _____________________________, Shkup

Aplikues

________________________________
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Aneksi numër 11
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT
LICENCË
PËR SIGURIM PRIVAT
PËR KRYERJE TË SIGURIMIT FIZIK
e
_____________________________________________________
Emri dhe mbiemri
_____________________________________________________
Data dhe vendi i lindjes

Nr.________________
Data ___________

V.V.

Kryetar i Odës
së Republikës së Maqedonisë
për sigurim privat
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Aneksi numër 12
ODA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR SIGURIM PRIVAT
LICENCË
PËR SIGURIM PRIVAT
PËR KRYERJE TË SIGURIMIT TEKNIK
e
_____________________________________________________
Emri dhe mbiemri
_____________________________________________________
Data dhe vendi i lindjes

Nr.________________
Data ___________

V.V.

Kryetar i Odës
së Republikës së Maqedonisë
për sigurim privat

