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Согласно член 20, став 1, точка 11 од Статутот на Комората на Република Северна 

Македонија за приватно обезбедување, Собранието на седницата одржана на 23.03.2022 

год. усвои: 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕВКУПНИ АКТИВНОСТИ И РАБОТА НА КОМОРАТА  

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 2021 год. 

Вкупен број 2021 

КАНДИДАТИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ........................... вкупно 

1. За Физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

625 

599 

26 

КАНДИДАТИ - ПОЛАГАЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ........вкупно 

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

588 

556 

22 

ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ .................................................вкупно 

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

555 

527 

28 

ИЗДАДЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ.......................................вкупно 

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

240 

ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА (ИЗДАДЕНИ ОД МВР) ........ вкупно 

• За сопствени потреби 

• Агенции за обезбедување -физичко 

• Агенции за обезбедување -техничко 

 

/ 
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Во тек на 2021 година Комората за приватно обезбедување ги организираше 

следните активности: 

 

27.01.2021 –Обука за нов Закон за заштита на лични податоци  

Во соработка со Агенција за заштита на лични податоци  на 27 јануари Комората 

организираше  обука за примена на новиот Закон за заштита на лични податоци. Обуката 

беше според посебна програма за потребите на секотрот приватн обезбедување, со 

посебен осврт на конкретните одредби од Законот и регулативата кои се однесуваат на 

работењето на нашиот сектор, особено во однос на видео надзорот. Обуката беше 

спроведена со предавачи од Агенцијата за заштита на лични податоци а ја следеле 28 

представници од превни лица членки на комората. 

 Обука за начин на примена на јавните овластувања на работниците за 

приватно обезбедување  

Во текот на 2021 година Комората за приватно обезбедување во соработка со 

проф.др. Јонче Ивановски од Факултетот за безбедност од Скопје организираше обуки 

за начин на примена на јавните овластувања на работниците за приватно обезбедување 

со придонес за подигање на квалитетот за начинот на постапување при примена на 

овластувањата и правилно изготвување на писмен извештај за употреба на средства на 

присилба од страна на работниците на приватното обезбедување.  Програмата за обуката 

вклучуваше 3 наставни модули, кои се спроведуваа во 3 дена: 

➢ Ден 1 - Законско-нормативни аспекти за примена на јавните овластувања за 

приватно обезбедување (3 часови); 

➢ Ден 2 - Практични постапки и тактика на примена на јавните овластувања и 

средствата за присилба (5 часови); 
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➢ Ден 3 - Администрирање и изготвување на службена документација за примена 

на овластувања и за извештај за употреба на средства за присилба преку практични 

вежби и сценарија (2 часови); 

Во текот на 2021 година обуката ја проследија вкупно 212 лица, од 26 правни лица, 

членки на Комората. Вкупно беа организирани 16 обуки, термините ги гледате на 

презентацијата: 

 

✓ 02-04.02.2021 

✓ 17-19.02.2021 

✓ 03-05.03.2021 

✓ 17-19.03.2021 

✓ 31.03-02.04.2021 

✓ 19-21.05.2021 

✓ 02-04.06.2021 

✓ 15-17.06.2021 

✓ 30.06.-02.07.2021 

✓ 14-16.07.2021 

✓ 22-24.09.2021 

✓ 06.08.10.2021 

✓ 20-22.10.2021 

✓ 03-05.11.2021 

✓ 17-19.11.2021 

✓ 01-03.12.2021 

 

24.02.2021 – Веб-конференција Женско лидерство  

Женско лидерство за Комората претставува водечка мисла, мотивациска идеја и 

долгорочна аспирација, која опфаќа различни аспекти на промовирање и поттикнување 

на родова рамноправност и зголемена улога на жената во сите општествени текови и 

процеси.Содржината на оваа веб конференција практично беше своевидна лепеза од 

различни теми и аспекти со кои се придонесува за остварување на поставената цел. 

Говорници на конференцијата беа: м-р Верица Милеска Стефановска- председателка на 

Комората, м-р Магдалена Несторовска- државна секретарка во МВР, Весна Ивановиќ 

Костаред -UN Women, Данела Арсовска- Председателка на Сојуз на стопански комори, 

Анета Мануилова- ОБСЕ, проф. д-р Стојанка Мирчева и проф. д-р Марина Малиш 

Саздовска од Факултетот за безбедност од Скопје, проф. д-р Ана Фрицханд од Институт 

за психологија при УКИМ, м-р Билјана Галовска од Академија БАС и Јана Белеска- 

др.гиниколог од Ре Медика. 

 

15 – 17.03.2021 Специјализирана обука за анализа на ризици и проценка на закани  

Ова тридневна обука за анализа на ризици и проценка на закани во рамки на Твининг 

проектот „Зајакнување на капацитетите за превенција спречување на насилен 

екстремизам и борба против тероризмот“, финансиран од ЕУ беше наменета за 

раководниот кадар во институциите кои во свој домен извршуваат безбедносни функции 

во РСМ и ја спроведоа  италијанските Карабиниери како носители на овој проект. 

 

31.03.2021-седница на Собрание 

Во просториите на Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи  на 31 

март се одржа редовна седница на Собранието на Комората. Покрај формалниот дневен 

ред, на седницата на Собрание учествуваше Лидија Петрова Мојсовска-член на 

комисијата за вршење надзор над работата на Комората и правните лица за приватно 

обезбедување при МВР, со извештај за извршени контроли и надзор од страна на 

министерството, наложени мерки и констатирани прекршоци заклучно со месец март 

2021год. 

 

31.03.2021-потпишување на Договор за партнерска соработка со Сојуз на стопански 

комори на Македонија 

Во продолжение на редовното годишно собрание комората за приватно обезбедување 

потпиша договор за партнерска соработка со Сојузот на стопански комори на 

Македонија, при што од моја страна беше истакната потребата од поврзување, 

вмрежување заради претставување на приватното обезбедување во економскиот и 
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стопанскиот сегмент од општеството. Претседателката на Сојузот на стопански комори 

на Македонија, Данела Арсовска истакна дека членките на сојузот на стопански комори 

имаат потреба од користење на услуги на приватно обезбедување и во тој домен со 

договорот за стратешко партнерство ќе се иницираат низа настани за заемно поврзување 

и двостран бенефит. 

 

22.04.2021-предавање на Институт за безбедност, одбрана и мир 

На 22 април од моја страна беше реализирано предавање пред студентите на Институт 

за безбедност, одбрана и мир, при Филозофскиот факултет во Скопје преку 

представување на функцијата и улогата на приватниот безбедносен сектор и 

активностите на Комората во насока на унапредување на дејноста. 

 

18-20.05.2021-Скопје-Регионална школа за безбедност 2021 Надворешни актери и 

нивнoто влијание врз регионалната безбедност и интегративниот процес на 

регионот на Западен Балкан” 

Како дел од програмата за работа на Комората за 2021год.  на 18 мај учествував на 

Регионалната школа за безбедност 2021 насловена “Надворешни актери и нивнoто 

влијание врз регионалната безбедност и интегративниот процес на регионот на Западен 

Балкан”. 

 

19.05.2021- Едукација и вежбовни активности Народна Банка на Република 

Северна Македонија  

Комората на РСМ за приватно обезбедување на 19 мај организираше едукација и 

вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност во зградата на 

Народна Банка на Република Северна Македонија и спречување на пожар и евакуација 

на работниците. 

 

21.05.2021 – Национална платформа за женско претприемништво 

Во рамки на настанот за промоција на Националната платформа за женско 

претприемништво, на 21 мај Комората потпиша декларација за поддршка на женското 

претприемништвo. Со заедничката декларација за поддршка на женското 

претприемништво релевантните чинители на државно и локално ниво, од владиниот и 

невладиниот сектор потпишувачите на декларацијата се образаа да преземаат 

активности за унапредување на состојбите и поттикнување на зголемено учество на 

жените во претприемништвото и сите бизнис и општествени процеси. 

 

21.06.2021 – Потпишување на меморандум за соработка со Универзитетот 

Св.Климент Охридски, Битола  

Комората за приватно обезбедување ја прошири мрежата на соработници во 

академскиот сектор со потпишување на меморандум за соработка со Универзитетот 

Св.Климент Охридски, Битола на 21 јуни, со тенденција за поврзување на приватниот 

безбедносен сектор со релевантни експерти од научни области кои може да придонесат 

за унапредување на дејноста од економски, правен и др. стручен аспект.  

 

13.10.2021 – Адриа Секјурити Самит 2021, Белград 

Комората за приватно обезбедување на 13 октомври, како партнерска органзација во 

проектот Адриа секјурити самит учестуваше во шестото издание на самитот, како 

збирно место за вмрежување на експерти од сите сфери на приватното обезбедување во 

функција на размена на знаења и искуства, најнови технологии и практики во 

индустријата. 
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14.10.2021-Регионален состанок на Коморите за приватно обезбедување,  Белград 

Комората за приватно обезбедување на 14 октомври учестуваше на регионален состанок 

на Коморите за приватно обезбедување од: Македонија, Србија, Словенија, Хрватска и 

Босна и Херцеговина, кога Претседателката на Комората на РСМ за приватно 

обезбедување го прикажа функционирањето на приватното обезбедување во нашата 

држава во текот на 2021 год. Во тој контекст, Комората за приватно обезбедување го 

задржа континуитетот во размена на искуства со тенденција за подобрување на 

состојбите и реализација на стратегиските аспирации на секторот. 

 

Одбележување на јубилеј 20 годишнина на Комората за приватно обезбедување со 

доделување на благодарници за соработници и лица со особен придонес за 

унапредување на дејноста 

 

Актуелната здравствена пандемија не ни овозможи и во 2021год. да ја реализираме 

замислената свечена академија по повод 20 години постоење и работа на приватното 

обезбедување и Комората за приватно обезбедување, сепак ние направивме неколку 

активности со кои се потрудивме да им одадеме признание на дел од нашите 

соработници.  

 

18.10.2021-Доделување благодарница на Проф. д-р Марина Митревска 

Комората за приватно обезбедување изрази должна почит и огромна благодарност за 

поддршката за раст и развој на дејноста со доделување благодарница за Проф. д-р 

Марина Митревска, особено за учество во следните активности: Научна стручна 

трибина-Професионализација–клучна развојна цел на стратегијата за развој на 

приватното обезбедување во Р.Македонија; Прирачник за обезбедување на критичната 

инфраструктура; Правци за иден развој на приватната безбедност во Република Северна 

Македонија и Обука за заштита на критичната инфраструктура. 

 

20.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Александра Деаноска 

Трендафилова 

Комората додели благодарница за Проф д-р Александра Деаноска Трендафилова за особен 

придонес и успешна соработка, како свој активен експертски соработник, советник и 

коректор во функција на остварување максимален квалитет во работењето, која 

реализираше непосреден придонес за дејноста особено преку: изготвување на Кометар на 

законот за приватно обезбедување, учеството во проектот „Безбедност на домот“ и 

проектот „Траин Браин Софт“ за развој на меки вештини на работниците за приватно 

обезбедување, како и учество во бројни дебати, специјализирани обуки и различни 

форуми за размена на знаења и искуства во аспирациите за унапредување на дејноста 

приватно обезбедување. 

 

22.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Оливер Бакрески 

Комората за приватно обезбедување додели благодарница за Проф. д-р Оливер Бакрески, 

кој е активен поддржувач на напредокот во приватниот безбедносен сектор и 

долгогодишен соработник на Комората во заложбите за креирање стручна литература, која 

ќе остави траен белег за сегашните, но и идни генерации на вршители на приватно 

обезбедување, пошироката академска и стручна јавност, а особено преку публикациите: 

Приватна безбедност–теорија и концепт; Корпорациски безбедносен систем; Планирање 

и процена на ризик; Безбедноста низ призмата на приватната безбедност; Приватен 
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безбедносен сектор во Југоисточна Европа и дела од областа на заштита на критичната 

инфраструктура во РСМ. 

 

25.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Злате Димовски 

Комората додели благодарница на Проф д-р Злате Димовски за неговиот континуиран 

придонес во продлабочување и надоградување на знаењата и вештините на вршителите на 

нашата дејност со јавни овластувања,преку неколку прирачници: Прирачник за 

обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки; Обезбедување на 

лица и објекти; Заштита при терористички напади и преку спроведување на специјализира 

обуки. 

 

27.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Марјан Ѓуровски 

Комората додели благодарница за Проф. д-р Марјан Ѓуровски за истакнати заложби и 

особен придонес за дејноста приватно обезбедување, особено за учество во: креирање на 

Стратегијата за развој на приватното обезбедување во Македонија 2016 - 2020 и проекти 

за унапредување и промоција на дејноста како што се: „Безбедност на домот“, ,,Бела книга 

за приватнотот обезбедување”, Електронскиот каталог на секторот приватно 

обезбедување во РСМ, како и во реализирање на различни специјализирани обуки, 

конференции и други форуми за поттикнување на дебата за натамошен развој на 

приватното обезбедување. 

 

29.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Марина Малиш Саздовска 

Комората додели благодараница за проф. д-р Марина Малиш Саздовска, за остварената 

блиска соработка и несебичен придонес за раст и развој на приватниот безбедносен сектор, 

особено во областа на женското лидерство и активностите во формат на: веб конференции, 

панел дискусии, дебати итн. како и специјализираните обуки: Методи за детекција на лаги, 

превенција, раководење и истртажувања од областа на приватната безбедност,Обука на 

обучувачиитн. 

 

18-19.11.2021-Самит за женско претприемништво 

Како потписничка на декларацијата за поддршка на женското предприемништво во 

Македонија, на 18 и 19 ноеври учествував на првиот Самит на Националната платформа 

за женско претприемништво беше во целост претставен истоимениот проектот, неговите 

поддржувачи и натамошните активности. 

 

23.11.2021-Јавна трибина „Зголемување на конкурентноста на правните лица кои 

вршат приватно обезбедување преку професионализација на кадри и стручно 

вршење на јавните овластувања, професионален и стручен развој„ Дом на Армија, 

Скопје 

Во рамки на проектот „Зголемување на конкурентноста на правните лица кои вршат 

приватно обезбедување преку професионализација на кадри и стручно вршење на 

јавните овластувања (професионален и стручен развој)“ Комората за приватно 

обезбедување на 23 ноември организираше јавна трибина заради претстaвување на 

проектот и истражувачкиот извештај. Главна тенденција на јавната трибина беше да се 

поттикне дискусија, размена на критичка мисла и иницирање на напредни идеи во 

областа на професионализација на вршење на јавните овластувања на приватното 

обезбедување. На јавната трибина присуствуваа претставници од безбедносните 

чинители во државата, академската и стручна јавност и вршителите на приватно 

обезбедување-членки на Комората. 
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24.11.2021-Генеричка обука за заштита на личните податоци 

Комората за приватно обезбедување во соработка со Агенцијата за заштита на личните 

податоци на 24 ноември организираше генеричка обука за заштита на личните податоци 

со програма прилагодена за потребите и интересите на правните лица коишто вршат 

приватно обезбедување, а во однос на шравилна примена на новиот Закон за заштита на 

личните податоци со пропратната регулатива. Обуката ја посетија претставници од 36 

правни лица. 

 

Обука за кризни комуникации, Регионален центар за односи со јавност при 

Министерство за одбрана, Скопје 

Комората за приватно обезбедување во соработка со Факултетот за безбедност, Скопје 

и Регионалниот центар за односи со јавност (PARC) при Министерството за одбрана 

организираше специјализирана дводневна обука за кризни комуникации, за 27 

представници од комапниите членки на комората во 3 термини: 25-26.11.2021; 13-

14.12.2021; 16-17.12.2021. 

Оваа обука понуди продлабочени знаења за кризни комуникации и односи со јавност, со 

фокус на постапувањето на приватното обезбедување и правилно креирање на 

соопштение и изјава за медиуми и доследно запознавање на јавноста со специфични 

состојби во случаи на кризни ситуации. 

Програмата за обуката беше концепирана во 2 денови: 

Ден 1: Теоретски преглед на кризи; план, технико и методи за кризни комункации; 

креирање клучна порака, соoпштение за јавност итн. 

Ден 2-теоретско предавање за формулирање изјава за медиуми, креирање клучна порака, 

структурирање на текст и практична вежба за изјава пред медиуми. 

30.11.2021-Филозофски факултет, Скопје, доделување награда  

По повод 100-годишнината од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје ми 

беше доделена јубилејна награда за особен придонес за развојот и унапредувањето на 

Филозофскиот факултет и остварено успешна и исклучителна соработка особено со 

Институтот за  безбедност, одбрана и мир. Се разбира споменатите активности се во 

правец на заложбата на комората за поттик и продлабочување на соработката со 

академската заедница се со цел наш понатамошен развој како сектор. 

Дополнително оваа награда претставува поттик за двете институции да ја продолжат 

конструктивната соработка, но и да поттикнат реализација на ваква успешна соработка 

и во пошироки рамки кај релевантните чинители во нашата држава. 

 

10.12.2021 год- Работна средба на органите и телата на Комората за приватно 

обезбедување, Маврово 

Комората за приватно обезбедување на 12 декември организираше работна средба на 

членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и Дисциплинскиот совет заради 

анализа на состојбите во дејноста приватно обезбедување во нашата држава во периодот 

на 2021, со особен осврт на последиците од здравствената криза со корона вирусот 

Ковид-19. 

 

Објавена студија: „Зголемување на конкурентноста на правните лица кои вршат 

приватно обезбедување преку професионализација на кадри и стручно вршење на 

јавните овластувања: (професионален и стручен развој)“ 

Комората за приватно обезбедување објави Студија: „Зголемување на конкурентноста 

на правните лица кои вршат приватно обезбедување преку професионализација на кадри 

и стручно вршење на јавните овластувања (професионален и стручен развој)“ од 
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авторите: Проф д-р Александра Деаноска Трендафилова; Проф д-р Марина Малиш 

Саздовска и м-р Сања Керметчиева. 

Во рамки на оваа студија е истражена состојбата од аспект на реалните потреби на 

вршителите на дејноста и утврдување на факторите кои претставуваат пречка за 

континуиран раст на правните лица од секој аспект. Студијата има за цел придонес за 

подобрување на пазарните услови за понуда на услугата и потенцијално зголемување на 

цената на услугата. И во исто време студијата укажува на потребата за подобрување на 

професионалните капацитети, преку подобрување на стручните знаења и практики.  

 

Објавен прирачник: „Тактика на примена на стандардни процедури пост 

терористички напади“  

Комората за приватно обезбедување утврди дека е исклучително важно и потребно 

приватниот безбедносен сектор да има јасни и формални насоки за постапување и 

процедури за работа пост терористички напад, што претставуваше основ за создавање 

на овој прирачник. Содржинското, суштинско и стручно креирање на прирачникот во 

својстов на автор го изработи Проф д-р Злате Димовски, експерт во областа, кој блиско 

ја познава работата на приватното обезбедување. 

 

Објавена студија: „Јавна и приватна безбедност : координација и соработка“ 

Соработката и координација на јавниот и приватниот безбедносен сектор е 

исклучително важна и особено е изразена при справување со безбедносни ситуации, 

вклучувајќи го и работењето во услови на здравствената криза предизвикана од 

пандемијата со Ковид-19.  со оваа студија се направи проучување на внатрешниот 

механизам на координација на безбедносниот сектор во нашата држава  носи наслов  

„Јавна и приватна безбедност: координација и соработка“. Студијата е изработена од: 

проф. д-р Оливер Бакрески, проф. д-р Марјан Ѓуровски и м-р Лета Барџиева Миовска, а 

свој посебен придонес за истражувањето во рамки на Министерството за внатрешни 

работи имаше м-р Сашо Тасевски, Директор на Бирото за јавна безбедност при МВР. 

 


