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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Врз основа на член 79 точка 7 од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, донесе 

УПАТСТВО  

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИСИЛБА  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на примена на средствата за присилба. 

Член 2 

Работникот за обезбедување средствата за присилба ги применува ако саканата цел не е постигната 

со примена на ненасилни средства. 

Член 3 

Средствата за присилба не се применуваат спрема деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, 

тешки инвалиди и бремени жени, освен ако овие лица со огнено оружје или друго опасно средство 

непосредно го загрозуваат животот на работникот за обезбедување или на друго лице. 

Член 4 

Ако со примената на средствата за присилба е предизвикана повреда или настапила смрт, веднаш се 

обезбедува медицинска помош на повреденото лице и се известува Министерството за внатрешни 

работи. 

Член 5 

Под примена на физичка сила во смисла на ова упатство се смета употребата на различни зафати, 

боречки вештини или на нив слични постапки врз телото на друго лице, кои имаат за цел одбивање 

на напад, спречување бегство на лице или совладување на отпорот на тоа лице. 

Член 6 

Работникот за обезбедување по претходно предупредување применува физичка сила заради 

одбивање на непосреден противправен напад насочен кон неговиот живот или животот на лицата кои 

ги обезбедува или непосреден противправен напад насочен кон уништување, оштетување или 

отуѓување на имотот што го обезбедува. 

Член 7 

Ако работникот за обезбедување оцени дека непосредниот напад или отпорот од страна на лицето 

може да биде совладен само со примена на физичка сила, првенствено ќе го примени тоа средство за 

присилба. 

Ако работникот за обезбедување оцени дека неможе да го совлада отпорот или да одбие напад врз 

себе, личноста или објектот што ги обезбедува само со примена на физичка сила, ќе примени гумена 

палка. 



Член 8 

За отпор во смисла на член 7 од ова упатство се смета секое спротиставување на наредбите на 

работникот за обезбедување издадени за одалечување од определено место, за соодветно 

постапување, за задржување, со кое тоа се оневозможува. 

Отпорот може да биде активен и пасивен. 

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со примена на оружје, орудие, други предмети или 

физичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и на тој начин го оневозможува 

работникот за обезбедување да ги извршува службените работи. 

Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзве на предупредувањето на работникот за 

обезбедување или ќе се стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати за некој предмет и 

слично) со кое се оневозможува извршувањето на службените работи. 

Член 9 

Работникот за обезбедување веднаш престанува да применува физичка сила или гумена палка штом 

престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена гумена палка 

или физичка сила. 

Член 10 

Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка не се применува, освен ако лицето со пасивниот отпор 

ја оневозможува интервенцијата на работникот за обезбедување, а нема други можности таквиот 

отпор да се совлада или примената на физичка сила е без успех. 

Член 11 

Гумена палка не се применува врз виталните делови на телото (главата, слабините, стомакот). 

Член 12 

Средства за врзување на лица се: лисици, пластични стеги и прирачни средства (ленти, ленти за 

лепење, кожен или пластичен ремен, врвки или други средства со кои на лицето може да му се 

заврзат рацете). 

Ако работникот за обезбедување со себе нема лисици или пластични стеги може да употреби 

прирачни средства. Со употребата на прирачните средства треба да се прекине веднаш штом се 

обезбедат лисици или пластични стеги, само доколку истото не влијае на безбедноста на постапката, 

на работникот за обезбедување или безбедноста на трети лица. 

Работникот за обезбедување кога користи лисици или пластични стеги му ги врзува рацете на лицето 

зад неговиот грб. 

Член 13 

Под примена на хемиски средства (спреј) се смета примена на течни форми на распрскувачи, кои не 

се штетни за здравјето на луѓето. 

Работникот за обезбедување го користи на начин што го стиска спрејот и го насочува кон лицето. 

При примената на спрејот треба да се почитуваат упатствата на производителот. 



Спрејот треба да е наполнет со супстанца која надразнува и да е покриен во делот каде што се 

активира. 

Дозата треба да е наполнета со гас под притисок. 

Член 14 

Дресирано куче како средство на присилба,се применува по претходно предупредување заради 

одбивање на непосреден напад над работникот за обезбедување, на лицето или објектот што се 

обезбедува. 

Член 15 

Дресираните кучиња треба да бидат водени од страна на посебно обучени работници за 

обезбедување и држени на врвца и со заштитна корпа на муцката. 

Дресираните кучиња се применуваат со заштитна корпа, тогаш кога е дозволена употреба на физичка 

сила и гумена палка, а без заштитна корпа тогаш кога е дозволена примена на огнено оружје. 

Член 16 

Работникот за обезбедување применува огнено оружје, само ако објективно не може да ја извести 

полицијата и ако со други средства за присилба не може да одбие од себе непосреден противправен 

напад на начин со кој се загрозува неговиот живот, животот на лицето или имотот што ги обезбедува 

или напад кој го вршат две или повеќе лица односно напад од очигледно физички посилно лице или 

лице кое се служи со посебни вештини. 

Како напад со огнено оружје се смета и самото посегање по огнено оружје. 

Член 17 

Работникот за обезбедување пред примената на огненото оружје гласно предупредува „стој, 

обезбедување!“, а потоа и вторпат гласно предупредува „стој, ќе пукам“. 

Огненото оружје се применува на начин на кој се предизвикува најмала можна последица по животот 

и здравјето на лицето спрема кое е применето. 

Член 18 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 03 јули 2013 година. 

Бр.12.1-36716/1 Министер 

10 јуни 2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.  

 


