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Согласно член 20 од Статутот на Комората на Република Северна Македонија за 

приватно обезбедување Собранието на седницата одржана на 08.03.2023 год. усвои 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕВКУПНИ АКТИВНОСТИ И РАБОТА  

НА КОМОРАТА ЗА 2022 ГОДИНА 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 2022 год. 

Вкупен број 2022 

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

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

597 

559 

38 

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

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

607 

569 

38 

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

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

538 

505 

33 

  

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

1. За физичко обезбедување 

2. За техничко обезбедување 

217 

190 

27 

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

• За сопствени потреби 

• Агенции за обезбедување -физичко 

• Агенции за обезбедување -техничко 

13 

3 

5 
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 Во тек на 2022 година, Комората на Република Северна Македонија за приватно 

обезбедување ги реализираше следните активности: 

26.01.2022 - On line конференција „Спречување и борба против тероризмот: 

Националната и европската перспектива во идентификување и заштита на критичната 

инфраструктура“ 

На 26.01.2022год. во рамки на десеттата сесија на работната група  4 -Правда, слобода и 

безбедност (Поглавје 24)  организирана од Националната конвенција за ЕУ во Република 

Северна Македонија (НКЕУ-МК), Комората учествуваше на онлајн конференција со 

обраќање на темата „Улогата на приватното обезбедување во заштита на критична 

инфраструктура во Р.С.Македонија“. Од страна на Комората беа истакнати неколку 

клучни поенти  и тоа:  неопходно воведување и дефинирање на генерички поим „заштита 

на критична инфраструктура“, потребата од обезбедување на тековно функционирање 

во редовни безбедносни услови на истата преку концептот на превенција, ефикасна 

проценка и управување со безбедносни ризици и во исто време обезбедиување на  

гаранција и висок степен на отпорност и брзо опоравување во услови на воена, кризна, 

вонредна односно безбедносна загрозеност. Дополнително, приватното обезбедување да 

остане носител на заштитата на критичната инфраструктура како најефикасна форма на 
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заштита со непосреден придонес за јакнење на отпорноста на објектите од витален 

интерес.   

Беше нагласено непосредната заштита  да вклучи отворена, навремена и целосна 

соработка и координација на сите вклучени субјекти и размена на информации, преку 

пропишани процедури, што ќе се заснова на јавно-приватно партнерство (ЈПП) кое треба 

да остане клучна рамка за имплементација на полититките за заштитата на критична 

инфраструктура. 

25.02.2022год. - Проект „Инкулизвен Омнибус“ - програма на ЕУ за ЕРАЗМУС+, Клучна 

акција 2: Стратешки партнерства, Национална агенција за европски образовни програми 

и мобилност.  

Националната агенција за европски програми и мобилност врз основа на поденсена 

апликација, на Комората ѝ додели грант од програмата Еразмус +, во Клучна акција 2 - 

стратешки партнерства. Проектот носи наслов ,,Инклузувен Омнибус,, а вредноста на 

проектот е во висина од 8.435.770,00 денари. Комората како носител,истиот ќе го 

реализира во соработка со коморите од Словенија, Србија и Романија во рок од 26 

месеци. Главната цел на овој проект се однесува на регрутирање и селекција на кадри во 

дејноста приватно обезбедување бидејќи човеките ресурски и обезбедување на работна 

сила се актуелни предизвици со кои се соочуваме во овој момент како дејност не само 

во Македонија туку и пошироко. Со реализација на активностите кои ќе ги превземеме 

и финалните производи кои ќе ги добиеме (истражување и анализа на податоци, тренинг 

програма, курикулум, изработка на прирачник и стратегија) ќе се придонесе за 

олеснување во процесот на  обезбедување на човечки ресурси. 

09.03.2022 - Промоција на учебник “Основи на безбедност- Концепциски безбедносни 

пристапи” од Проф. д-р Марјан Ѓуровски 

Комората за приватно обезбедување го поддржува вложувањето во стручни знаења за 

безбедноста, особено во високото образование, што придонесува за креирање 

интелектуалци кои ќе го надоградуваат и ќе вложуваат во унапредување на 

безбедносниот систем на нашата држава. На 09.03.2022 год. Комората учествуваше на 

промоција на учебник ,, Основи на безбедност- Концепциски безбедносни пристапи“ од 

Проф. д-р Марјан Ѓуровски. 

23.03.2022-Седница на Собрание на Комората за приватно обезбедување 

На 23.03.2022 год. во Центарот за обука на МВР, во Идризово се одржа седница на 

Собрание на Комората за приватно обезбедување. Покрај редовните активности, на 

седницата свое обраќање имаше Лидија Петрова Мојсовска, началничка при МВР, член 

на Комисијата за контрола и надзор над работењето на Комората и правните лица кои 

вршат приватно обезбедување, која пред членките го појасни работењето на Комисијата 

во текот на 2021год. и истакна дека МВР очекува правните лица во континуитет да ги 

исполнуваат обврските пропишани со Законот за приватно обезбедување и да го 

унапредуваат своето работење преку вложување во стручност и професионализација. 

Дневниот ред беше збогатен со промоција на најновите публикации во издание на 

Комората: студијата „Јавна и приватна безбедност: координација и соработка“ од проф 

д-р Оливер Бакрески и прирачникот „Тактика на примена на стандардни процедури пост 

терористички напади“ од проф д-р Злате Димовски. 

 

30.03.2022 – Меморандум за соработка за зајакнување на капацитетите за координација 

во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот, ЕУ проект.  
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На 30.03.2022 во Клуб на пратеници а во рамки на ЕУ твининг проектот „Зајакнување 

на капацитетите за координација во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата 

против тероризмот“ Комората потпиша меморандум за соработка во борбата против 

радикализација преку интернет.  Меморандум за соработка е склучен помеѓу Владата на 

Република Северна Македонија, од една страна и од друга страна: Министерство за 

внатрешни работи, Министерство за одбрана, Агенција за разузнавање, Агенција за 

национална безбедност, Комора за приватно обезбедување, Агенција за млади и спорт, 

МаРнет, Македонски Телеком и А1 Македонија. Основна цел на меморандумот е 

воспоставување на меѓусебна соработка  во функција на адекватно справување со 

предизвици заради тероризмот и насилниот екстремизам, кои особено последниве две 

децении, се наметнаа како закани што ги надминуваат националните граници и 

претставуваат глобален безбедносен проблем. 

 

04.04.2022-Вебинар: „Најдобри практики за инклузивна обука, правци во кариера и 

работни места во приватното обезбедување“ 

На 04.04.2022год. Комората за приватно обезбедување учествуваше на вебинар од ЕУ 

проект „Интел“, кој го координираат Коес и Уни-Европа. Овој вебинар е во функција на 

споделување на искуства и практики за рамноправност, инклузивност и различност на 

работната сила, со посебно внимание на родовата рамноправност, вклучување на 

ранливи категории на граѓани и сл. Целта на проектните активности е да се зголеми 

атрактивноста на секторот за работната сила и да се поттикне интересот кај 

потенцијалната работна сила преку промовирање на рамноправност и инклузивност. 

 

13.04.2022- Радио поткаст на Националната платформа за женско претприемништво -

We радио 

Во насока на реализација на Програмата за работа на Комората за 2022 година во однос 

на поддршката на активностите на Националната платформа за женско 

претприемништво и врз основа на декларацијата која  Комората ја потпиша во 2021 

година, претседателката на Комората за приватно обезбедување м-р Верица Милеска 

Стафановска учествуваше во радио поткастот на Националната платформа за женско 

претприемништво на We-радио. 

                                            

28.04.2022 год, – Меѓународен конгрес и свечено одбележување 30 години приватна 

заштита и безбедност-30 години Хрватски цех на заштитари -Загреб, Р Хрватска 

На 28.04.2022год. во рамки на свеченото одбележување 30 години приватна заштита и 

безбедност -30 години Хрватски цех на заштитари а во организација на струковите 

комори за приватно обезбедување од: Македонија (Комора на РСМ за приватно 

обезбедување), Словенија (Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja), Хрватска 

(Hrvatski ceh zaštitara), Србија (Привредна комора Србије(Удружење за приватно 

обезбеђење и остале услужне делатности), Романија (Asociatia Romana a Industriei de 

Securitate) и Босна и Херцеговина (Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i 

imovine) беше потпишн меморандум за регионална соработка со што формално се 

потврдија заложбата за унапредување на дејноста приватно обезбедување преку 

меѓусебна соработка и координација, особено во однос на размена на знаења, искуства 

и практики, заедничко организирање на стручни и професинални настани, конференции, 

работилници и сл.  

Во таа прилика од страна на Хрватскиот цех  беше доделена благодарница на Комората 

на РСМ за приватно обезбедување за плодната соработка и заемна поддршка меѓу двете 

организации. Во програмата на меѓународниот конгрес Претседателката на Комората 

Верица Милеска Стефановска учестуваше во панел дискусија насловена „Улогата и 

иднината на приватната заштита и безбедност“. 
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29.04.2022 год, Загреб-Работен комитет за проширување, Коес 

Во рамки на редовниот состанок на работниот комитет за проширувaње на Коес покрај 

предвидената агенда на комитетот претседателката на Комората м-р Верица Милеска 

Стефановска по повод јубилејот 20 годишнина на Комората на РСМ за приватно 

обезбедување (кој беше во периодот на корона ограничувањата) им додели 

благодарници на соработниците, колегите од организациите за приватно обезбедување 

од: Словенија, Естонија, Романија, Србија, Хрватска, Босна и херцеговина и Коесс, за 

досегашната плодна соработка. 

 

11.05.2022-Јубилејна сесија “20 Години НАФТСО” Софија, Р. Бугарија 

На 11.05.2022 год. Комората за приватно обезбедување присуствуваше на Јубилејната 

сесија “20 Години НАФТСО” во Софија, Р. Бугарија и го честиташе овој значаен јубилеј- 

20 години постоење и работа на Националната асоцијација на компаниите за трговска 

сигурност и заштита на Република Бугарија. На свечената сесија претседателката укажа 

дека Комората за приватно обезбедување и НАФТСО се современици, со соодветни 

амбиции и предизвици на национално ниво и на меѓународен план како членки на 

Европската конфедерација за услуги на приватно обезбедување КОЕС. Во услови на 

демографски промени, технолошки развој, нови ризици и закани за безбедноста во секое 

модерно општество особено е истакната улогата и функцијата на приватното 

обезбедување како партнерски учесник во безбедносните системи. Позицијата на 

приватната заштита како стратешки партнер на сите јавни безбедносни чинители со 

воспоставена јавно-приватна соработка, изградена на современи механизми за ефикасна 

комуникација и координација е со заедничка цел за гаранција на општата безбедност на 

граѓаните. Истовремено, беше истакнатаа потребата за интензивно вложување во раст и 

развој на дејноста, соработка со релевантните чинители во безбедносниот сектор и 

постојана тенденција за професионализација на приватната безбедност. 

 

26.05.2022 – Ррегионална конференција „Јавни набавки во секторот приватно 

обезбедување-предизвици, проблеми, јакнење на ефикасноста во реализацијата, со осврт 

на квалитетот на услугата и нелојалната конкуренција-примери и примена во пракса“ - 

Здружението за приватно обезбедување при Стопанската комора на Србија-Белград, Р. 

Србија 

На 26.05. 2022 год. секретарот на Комората м-р Сања Керметчиева учествуваше со свое 

обраќање на регионалната конференицја во Белград организирана од Здружението за 

приватно обезбедување при Стопанската комора на Србија и насловена „Јавни набавки 

во секторот приватно обезбедување-предизвици, проблеми, јакнење на ефикасноста во 

реализацијата, со осврт на квалитетот на услугата и нелојалната конкуренција-примери 

и примена во пракса“. 

 

13.06.2022 – Презентација на софтвер за управување со човечки ресурси 

На 13.06. 2022 год. Комората во соработка со Consulting Inter Group и WIDNET HR 

порталот за членките организираше презентација на софтвер - иновативен систем за 

управување со човечки ресурси во компаниите. Главната цел на оваа активност беше 

слушателите да се информираат за придобивките од собирање и анализа на податоци за 

вработените и носење одлуки врз основа на податоци, а со цел развој на човечките 

ресурси, дотолку повеќе што вработените во правните лица кои вршат приватно 

обезбедување се најголемата вредност на компаниите а менаџирање на човечките 

ресурси претставува приоритет во работењето.  

 

14.06.2022 год. МТСП - Оперативен план за активни програми и мерки за вработување 

и услуги на пазарот на трудот за 2023год./ дејност приватно обезбедување 
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Комората за приватно обезбедување поднесе иницијатива до МТСП со цел секторот 

приватно обезбедување преку Комората да биде внесен во Оперативниот план за 

активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023год. за 

активните баратели на вработување. Овој Оперативен план на предлог на МТСП го 

усвојува Владата на РСМ а се реализира преку АВРМ. 

 

15.06.2022-Специјализирана обука за НБРСМ 

На 15.06.2022 год Комората реализираше специјализирана обука во НБРСМ за 

потребите на секторот за приватно обезбедување. Програмата за оваа специјализитана 

обука опфаќа теоретско предавање за Законот за приватно обезбедување со соодветната 

регулатива и практична вежба по сценарио за изненаден напад на безбедноста во 

објектот. Обуката беше реализирана од страна на Проф д-р Злате Димовски. 

 

17.06.2022 год. Предлог закон за оружје, МВР 

На 17.06.2022 год. Министерот за внатрешни работи донесе решение за формирање на 

работна група која ќе изработи Предлог закон за измена и дополнување на законот за 

оружјето од аспект на усогласување со легислативата на Европска унија. Комората 

учествува во оваа работна група со свој представник г-ѓа Маја Бојчевска Ѓорѓиевска од 

ОСА- член на Управниот Одбор на Комората. 

 

20.06.2022-Министерство за одбрана, работна средба 

На 20.06.2022 год. Претседателката на Комората за приватно обезбедување м-р Верица 

Милеска Стефановска оствари работна средба со Министерката за одбрана Славјанка 

Петровска.  На средбата заеднички беше констатирано дека приватното обезбедување е 

значаен сегмент од безбедносниот систем на државата и беше договорено вклучување 

на претставници од Комората во проектот МКД НАТО 2030, односно учество во 

поткомотетите за изработка на Законот за критична инфраструктура, Законот за кризен 

менаџмент и Националната стратегија за безбедност, тоа се предлог законски решенија 

за чија изработка носител е МО. (Решение бр. 02-7375/1 за формирање на Комитет за 

проект МКД НАТО 2030 од 31.10.2022 год.) 

 

15.07.2022 – Работна средба во функција на унапредување на дејноста приватно 

обезбедување и натамошно надоградување на квалитетната соработка помеѓу Комората 

за приватно обезбедување и Филозофскиот факултет, Скопје. 

На 15.07.2022 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска, 

Деканот проф. д-р Ратко Дуев и продеканот проф д-р Оливер Бакрески од Филозофски 

факултет при УКИМ реализираа работна средба на која беа резменети ставови и  

видувања за предизвиците, потребите и можностите за развој на приватниот безбедносен 

сектор со заложба за натамошен интензивен експертски и академски придонес. 

 

18.08.2022 –Централна свеченост по повод денот на Армијата на Македонија 

На 18.08 2022 год. на покана на Министерството за одбрана претседателката на 

Комората м-р Верица Милеска Стефановска присуствуваше на централнатата свеченост 

по повод денот на Армијата на Македонија во касарната „Илинден“ во Скопје, која 

одбележа 30 години од формирање. 

 

04-07.09.2022- Меѓународна конференција „Преиспитување на механизмите за 

безбедност, мир и развој“ 

Од 04 до 07.09.2022 год. во организација на Филозофскиот факултет и Институт за 

безбедност, одбрана и мир при УКИМ се оддржа Меѓународна конференција-

Преиспитување на механизмите за безбедност, мир и развој, во Дојран. Комората како 
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активен поддржувач на академската заедница особено активностите на Институт за 

безбедност, одбрана и мир учствуваше во панелот „Преиспитување на концептот на 

модерна компанија во секторот приватно обезбедување“ на кој секретарот на Комората 

м-р Сања Керметчиева имаше свое излагање на тема ,,Анализа на критериумите за 

квалитет на приватното обезбедување“. 

19.09.2022 год. Document management system -индексирање и обработка на документи,  

дигитализација на работни процеси во Комората и имплементација на е -архива. 

Помеѓу останатите активности предвидени во програмата за работа на Комората за 2022 

год. управниот одбор на комората на две седници одржани на 12.05.2022 год. и 

30.08.2022 год. ја утврди потребата и донесе заклучок за инвестирање во 

унапредувањето на работењето на стручната служба и имплементација на софтверско 

решение за практична примена на: Document management system- софтвер за управување 

со сите работни процеси во Комората, со можност на интегрирање на досегашните и 

постоечки решенија за управување со документи или дигитализација и зачувување на 

хартиени документи во електронска форма со цел брзо и напредно пребарување на 

документи; контола на кориснички пристап; безбедно on line чување на докумети; 

заштеда на време и намалување на финансиски импликации при размена на 

информации; заштита на податоци при катастрофи; подобрување на оперативна 

ефикасност и е-архива, односно софтверско решение за електронско архивирање. 

Оттука на 19.09.2022 год.Kомората потпиша договор со Контего ДОО со што е започнат 

процесот на дигитализација на документи во Комората  и тоа: А4 подготовка и 

скенирање, обработка на OCP и конверзија во електронска форма во PDF формат, 

индексирање и обработка на документи.  

 

22.09.2022- Научно-стручна дебата „Јавната и приватната безбедност-преку 

координација и соработка до заедничка превенција на безбедносните ризици и закани„ 

и промоција на книгата „Јавна и приватна безбедност-координација и соработка” 

Филозофски факултет, Скопје. 

На 22.09.2022 год. Комората  учествуваше на Научно-стручна дебата „Јавната и 

приватната безбедност-преку координација и соработка до заедничка превенција на 

безбедносните ризици и закан“ организирана од страна на Филозофскиот факултет при 

УКИМ во Скопје.   

Научно-стручната дебата потврди дека приватното обезбедување со своите ресурси и 

капацитети е адаптирано на глобалните безбедносни состојби и може адекватно да 

одговори на потребите и проценките, но и да додаде нова вредност со што ќе се 

придонесе во тековното функционирање на традиционалните безбедносни чинители, а 

особено на полицијата. Во рамки на настанот за пошироката академска и стручна јавност 

беше промовирана публикацијата во издание на Комората насловена „Јавна и приватна 

безбедност-координација и соработка” од авторите Проф д-р Оливер Бакрески, Проф д- 

Марјан Ѓуровски и м-р Лета Барџиева Миовска, која во истражувачкиот дел беше 

изработена со поддршка од Бирото за јавна безбедност при Министерството за 

внатрешни работи. 

 

05-06.10.2022 Загреб, Адриа секјурити самит 2022- Загреб, Р.Хрватска 

Претставници од македонскиот приватен безбедносен сектор учествуваат на Адриа 

секјурити самит 2022 во Загреб. Самитот е инициран како партнерски проект на 

коморите за приватно обезбедување од Македонија, Словенија, Хрватска, Србија и 

Босна и Херцеговина, а реализиран од АС Адриа Магазинот од Босна и Херцеговина. Во 

своето седмо издание Адриа секјурити самотот е продлабочен во однос на 

поддржувачите и проширен во однос на учесниците со што нуди збогатена програма и 

можности за нови соработки, знаења и поврзувања во приватната безбедносна 

индустрија. Во рамки на Адриа секјурити самитот 2022 во Загреб се одржа посебен 
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панел на кој беа представени актуелните состојби, анализи и трендови во приватното 

обезбедување во регионот со представници од  организациите за приватно обезбедување 

од Македонија, Словенија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговинa. 

 

 

 

21.10.2022- Генерално собрание Коес- Брисел, Белгија. 

Комората учествуваше во работа на седница на редовното годишно собрание на Коес, 

на кое покрај останатото една од главните теми беше и контрола на квалитетот на 

приватното обезбедување во заштита на КИ и Директивата за отпорност на КИ (EU 

Directive on the Resilience of Critical Facilities)  која тогаш се  очекуваше да биде усвоена 

во Европскиот парламент и Советот до декември 2022 година. Акцентот беше ставен на 

транспонирање на текстот од Директивата од страна на националните влади - со 

можност препораката за контрола на квалитетот да биде правно обврзувачка. 

Истовремено беше укажано и на можноста националните влади да ја направат 

контролата на квалитетот на безбедносните услуги врз основа на Стандардот EN 17483-

1:2021 (приватни безбедносни служби што ја штитат критичната инфраструктура). На 

собранието иста така беше укажано дека се очекува во период на председателство на 

Белгија со ЕУ да биде организирана работна средба за прашања поврзани со 

имплементација на регулативата од оваа област со представници на министерско ниво 

од ресорните министерства надлежни за заштита на КИ (МВР, МО, Министерство за 

правда и сл) и струковите комори за приватно обезбедување. 

 

21.10.2022 – Специјализирана обука за приватно обезбедување-едукација, Обука и 

вежба за противпожарна заштита на Народна банка на РСМ 

Комората за приватно обезбедување за вработените во НБРСМ организираше 

специјализирана обука која опфати едукација, обука и вежба за противпожарна заштита, 

со особен фокус на: гаснење на пожар, спасување и евакуација и давање на прва, помош 

на повредени лица од пожар во НБРСМ; Правилно постапување на вработените во 

случај на ситуација на појава на пожар,спасување и евакуација; Меѓусебна 

Коoрдинација на единицата за противпожарна заштита Употреба на соодветни лични 

заштитни средства и опрема; Евакуација на вработените и сл. 

 

31.10.2022 – Работна средба со Претседателот на Република Северна Македонија ,   д-р 

Стево Пендаровски 

На 31.10.2022 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска и 

Претседателот на Надзорниот Одбор Ристо Мелков остварија работна средба со 

Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево Пендаровски на која ги 

претставија состојбите и предизвиците со кои се соочува приватниот безбедносен сектор 

во нашата држава, како и активностите на Комората во насока на унапредување на 

работењето, раст и развој на приватното обезбедување. 

 

Специјализирана дводневна обука за менаџмент 

На  02-03.11.2022 год. и 16-17.11.2022 год. Комора на РСМ за приватно обезбедување 

реализираше дводневни обуки за менаџерскиот кадар на вршителите на приватно 

обезбедување со цел да се помогне во процесот на воведување на ефикасен и ефективен 

систем на работење. Целта на обуката беше да се зајакне лидерството и да придонесе во 

креирање услови за креативно и сложно тимско работење што ќе продуцира оспособен 

раководен кадар и зголемување на нивната работна ефикасност. Специјализираната 

обука опфати и практични вежби за градење капацитети за развој на работни вештини 

во областите: реалистично планирање, раководење со тимови, контрола и поддршка на 

вработени, продажба и преговарање, градење на квалитетен однос со клиенти и 



 

8 
 

соработници, решавање на проблеми итн. Обуката беше реализирана во соработка со 

Проф. д-р Марјан Ѓуровски и Проф.д-р Лазар Ѓуров. Обуката беше посетена од 

представници од 13 фирми за приватно обезбедување-членки на Комората. 

 

 

 

07.11.2022 Денови на приватно обезбедувањe-конференција “Регрутирање и 

вработување во приватно обезбедување” Љубљана,  Р.Словенија.  

На 07.11.2022 год. Комората учествуваше на годишната конференција Денови на 

словенечко приватно обезбедувањe на која акцентот беше ставен на “Регрутирање на 

кадри и вработување во приватно обезбедување”. На конференцијата свое обраќање 

имаше Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска со 

претставување на ЕУ проектот “Инклузивен омнибус-дигитална училница за различна 

работна сила” кој се однесува на регрутирање и селекција на работници за приватно 

обезбедување. 

 

14.11.2022 Меморандум за соработка со Воена академина “Генерал Михаило 

Апостолски ” 

Врз основа на Програмата за работа на Комората, на 14.11.2022 год. Комората за 

приватно обезбедување и Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ потпишаа 

меморандум за соработка во функција на заеднички придонес за унапредување на 

приватната безбедност во нашата држава, а со тоа и на безбедноста воопшто. На 

средбата членовите на Управниот Одбор на Комората, Деканот на Воената академија 

Проф.д-р. Митко Богданоски и Продеканот Проф. д-р Ненад Танески се заложија преку 

вмрежување и различни активности да се придонесе за изградба на висока 

професионалност, посветеност и подготвеност на вршителите на приватното 

обезбедување во правец на остварување бенефит за сите засегнати страни, а секако на 

крајот за општ бенефит за безбедноста на граѓаните на Република Северена Македонија. 

 

18.11.2022 – Самит 2022 – Националната платформа за женско претприемништво 

На 18.11.2022год. Националната платформа за женско претприемништво организираше 

Самит 2022 на кој на Комората за приватно обезбедување и беше доделена награда за 

граѓанска организација со најдобри практики во женското претприемништво 2022. Оваа 

валидација на заложбите на Комората за унапредување на позицијата на жените особено 

во безбедноста,  воедно представува и поттик за наши натамошни и уште поголеми 

вложувања. 

 

21-22.11.2022-Саемот за безбедност „Живеј безбедно“, Скопје сити мол 

На 21 и 22.11. 2022 год. Комората во соработка со Министерството за внатрешни работи, 

одделението за превенција при СВР Скопје и Скопје Сити мол организиравме  саем за 

безбедност „Живеј безбедно“. Овој втор саем има за цел да се истакне превентивниот 

аспект на безбедноста, начините и механизмите за превентивно дејствување во однос на 

личната безбедност но и безбедноста на приватните станови, куќи и корпоративни 

објекти. Истовремено ја акцентира и потребата од надоградување на квалитетната 

стратешката координација и комуникација на приватната и јавната безбедност. Со 

саемот за безбедност практично отпочна и  кампањата Денови на приватно обезбедување 

2022 што Комората за приватно обезбедување традиционално ја организира  секоја 

година. На саемот земаа учество предствници од правни лица за физичко и техничко 

обезбедување: 2 СС, МДН, ОСА, ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ, ПИТОН, ВИЗАРД СИСТЕМИ, 

СГС. 
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23.11.2022 – Денови на приватно обезбедување 2022, Меѓународна конференција 

„Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“ 

 На 23.11. 2022 год. во Хотел Лимак во Скопје, во рамки на годишната кампања Денови 

на приватно обезбедување Комората организираше меѓународна конференција 

насловена „Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“. На 

свеченото отварање на конференцијата свое обраќање имаа Претседателката на 

Комората м-р Верица Милеска Стефановска, Министерката за одбрана Славјанка 

Петровска, генералната директорка на Коес Катерине Пијана и Продеканот на Воената 

Академија „Генерал Михаило Апостолски“ проф д-р Елениор Николов. Оваа 

конференција тематски беше посветена на улогата и функцијата на приватното 

обезбедување во заштита на критичната инфраструктура и обезбеди посебен стручен 

придонес за работа на надлежните тела во процесот на утврдување на адекватна 

регулатива што ќе ја уреди сферата на заштита на критична инфраструктура со модерен, 

холистички пристап интегрирајки ги сите безбедносни чинители. 

 

30.11.2022 – Работна средба со Претседателката на Одборот за акредитација со високото 

образование на РСМ 

На 30.11.2022 год. Претседателката на Комората на РСМ за приватно обезбедување м-р 

Верица Милеска Стефановска оствари работна средба со Претседателката на Одборот 

за акредитација со високото образование на РСМ проф.д-р Татјана Стојановска Иванова. 

На состанокот беа разгледани повеќе можности за соработка во областа на едукацијата 

и обуката во функција на развој на секторот за приватно обезбедување и зголемување на 

јавната свест за нивно користење на услугите за приватно обезбедување и поголема 

безбедност на сите граѓани и во државата.   

 

01.12.2022год. Национална конвенција за Европска Унија,Петта пленарна сесија, 

Собрание на РСМ 

На покана на од НКЕУ-МК (Национална конвенција за Европска Унија во РСМ), на 

01.12.2022 год. Комората учествуваше на Петтата пленарна конференција. Со оваа 

Пленарна конференција беше заокружен петгодишниот циклус од работењето на НКЕУ-

МК и на неа беа презентирани главните придобивки, препораките креирани од 

работните групи - спроведените, но и оние на кои треба да се работи во иднина со цел 

приближување кон европските стандарди. На двете панел дискусии беа донесени  

заклучоци во однос новата преговарачка методологија и тематско поврзување на 

преговарачките Поглавја 23: Правосудство и базични права; Поглавје 24: Правда, 

слобода и безбедност; Поглавје 11: Земјоделство и рурален развој; Поглавје 19: 

Социјална политика и вработување; и  Поглавје 27: Животна средина 

 

Специјализирана дводневна обука за работници за приватно обезбедување 

На 06-07.12.2022 год; 13-14.12.2022 год; 20-21.12.2022 год. Комората организираше 

специјализирани обуки за работници за приватно обезбедување со кои се овозможи 

работниците да се стекнат со знаења и вештини за поефикасно и поуспешно 

функционирање,  да се разбере важноста за нивниот личнен  развој и истовремено 

понуди конректни алатки и техники како да се работи на т.н. Growth mindset. Целта на 

обуките беше оспособување за препознавање на динамиката во тимот, тимските улоги, 

начините за подобро себе поставување во различни видови на тимови и со различни 

типови на членови, развој на вештини за успешна комуникација и  напредни вештини за 

трансформација на конфликти.Предавач на обуката беше Проф д-р Марјан Ѓуровски, а 

обуката ја посетија вкупно 42 лица, од 9 фирми за приватно обезбедување-членки на 

Комората. 
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09.12.2022 – Одбележување на денот на Одделение за превенција при Сектор за 

внатрешни работи Скопје 

По повод одбележување на 9 декември-Денот на превенција Одделението за превенција 

при Секторот за внатрешни работи Скопје при Министерството за внатрешни работи 

изрази благодарност до Комората за приватно обезбедување за поддршката и 

соработката што активно се манифестира во јавноста, преку конкретни активности за 

подигнување на свеста за превентивната безбедносна функција и за непосредното 

вклучување на вршителите на приватно обезбедување во превенција. 

 

 

21.12.2022 год. – Jавна расправа за Предлог Законот за критична инфраструктура 

Комората на РСМ за приватно обезбедување беше вклучена во инклузивниот и 

транспарентен процес на креирање на Предлог Законот, кој го реализираше 

Министерството за одбрана како недлежен орган. Критичната инфраструктура во 

смисла на дефинирање на правна рамка, идентификација, заштита, градење отпорност, 

координација, информирање и сл. е високо поставен приоритет во работењето и на 

Комората за приватно обезбедување, со основна цел за гаранција на безбедноста на 

лицата, објектите и заедницата.  На 21.12.2022год. Комората на покана на МО во Клуб 

на пратеници учествуваше на јавна расправа за Предлог законот за КИ. На јавната 

расправа учествуваа и Претседателот на Комитетот на проектот МКД НАТО 2030, 

министерката за одбрана Славјанка Петровска, универзитетските професори Роберт 

Микац од Р.Хрватска, Александра Деановска Трендафилова, Весна Поповска и Горги 

Алчевски, како и претставници од Министерството за одбрана, ЦУК и ДЗС и други 

безбедносни институции, академската заедница и граѓанскиот сектор во земјата. 

 

 

Скопје, 08.03.2023             

 

 

 


