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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 

НА ПРОГРАМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ 
ЛИЦА ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕТО НА 
СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на 

физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, 
формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно 
обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно 
обезбедување („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/13), членовите 3 и 4 се 
бришат.

Член 2
Во членот 7 ставовите 3,4,5 и 6 се менуваат и гласат:
„Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за 

теоретскиот дел (Кривично право, Криминалистика, Закон за прекршоците против јавниот 
ред и мир, Противпожарна заштита и техничко обезбедување и Прва помош) и  
практичниот дел (Самоодбрана) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за 
оспособување за физичко обезбедување кои се претставници од Министерството за 
внатрешни работи.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за 
теоретскиот дел (Закон за приватно обезбедување и Психологија) се спроведува од страна 
на членовите на Комисијата за оспособување за физичко обезбедување кои се 
претставници од Комората.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко обезбедување за 
теоретскиот дел (Основи на електротехника и телекомуникации, Видови на системи за 
техничко обезбедување, Скицирање и планирање на изведба и изведба на системи за 
техничко обезбедување и Закон за приватно обезбедување) се спроведува од страна на 
членовите на Комисијата за оспособување за техничко обезбедување кои се претставници 
од Министерството за внатрешни работи.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко обезбедување за 
теоретскиот дел (Закон за заштита на личните податоци) и за практичниот дел (Планирање 
и инсталирање на системи за техничко обезбедување) се спроведува од страна на 
членовите на Комисијата за оспособување за техничко обезбедување кои се претставници 
од Комората.“

Член 3
Во членот 10 ставот 4 се брише.
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Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи:
„Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за 

практичниот дел (Ракување и гаѓање со огнено оружје) се спроведува од страна на 
членовите на Комисијата за проверка на оспособеноста за ракување со огнено оружје.“

Ставовите 6, 7 и 8 се бришат.

Член 4
Членот 11 се менува и гласи:

„Член 11
Комисијата за спроведување стручен испит за физичко обезбедување и Комисијата за 

спроведување стручен испит за техничко обезбедување се формираат за време од две 
години.“

Член 5
Членот 12 се брише.

Член 6
Во член 13 во ставовите 1 и 3 зборот „извештај“ се заменува со зборот „записник“, а во 

ставовите 2 и 4 зборот „извештајот“ се заменува со зборот „записникот“.

Член 7
Прилозите број 1, 6 и 7 се заменуваат со нови Прилози број 1, 6 и 7, кои се дадени во 

прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 декември 2014 
година.

Бр. 12.1-63533/1 Министер
10 септември  2014 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

                                                                                                                                                                                               
Прилог број 1

П Р О Г Р А М А
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН 

ИСПИТ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

7 часа

1. Закон за приватно обезбедување: 
1.1 Општи одредби;
1.2 Општи услови за физичко лице за вршење на приватно обезбедување;
1.3 Вршење на приватно обезбедување;
1.4 Приватно обезбедување за сопствени потреби;
1.5 Овластувања на работниците за обезбедување;
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1.6 Работна облека и ознака на работниците за обезбедување и
1.7 Прекршочни одредби.

12 часа

2. Кривично право (општ и посебен дел):
2.1 Поим за кривично дело;
2.2 Начин, време и место на извршување на кривично дело;
2.3 Нужна одбрана и крајна нужда;
2.4 Обид, неподобен обид и доброволно откажување;
2.5 Соизвршителство и помагање (соучесништво во извршување на кривично дело);
2.6 Кривични дела за кои не може да се врши задржување (поим на кривични дела за 

кои се гони по приватна тужба);
2.7 Кривични дела против животот и телото;
2.8 Кривични дела против слободата и правата на граѓаните; 
2.9 Кривични дела против имотот; 
2.10 Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот; 
2.11 Кривични дела против службената должност; 
2.12 Кривични дела против јавниот ред;
2.13 Кривични дела против  здравјето на луѓето  (недозоволено производство и 

пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори и 
овозможување на употреба наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори);

2.14 Поим за малолетник и
2.15 Начин на постапување со малолетно лице.

4 часа

3. Криминалистика:
3.1 Поим и предмет на криминалистиката;
3.2 Начин на дознавање за извршено кривично дело;
3.3 Место и начин на извршување на кривично дело;
3.4 Обезбедување на лице место;
3.5 Траги и начин на обезбедување на траги на лице место и
3.6 Девет златни прашања во криминалистиката.

4 часа

4. Психологија: 
4.1 Мотивација и личност, психологија на животни циклуси; 
4.2 Емоции; 
4.3 Комуникациски вештини и
4.4 Фрустрации, конфликти и стрес. 

5 часа

5. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир: 
5.1 Општи одредби;
5.2 Прекршоци против јавниот ред и мир;
5.3 Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции;
5.4 Посебни прекршочни одредби и
5.5 Постапка за приредување на огномет, факелијада или слични приредби.



Службен весник на РМ, бр. 137 од 15.09.2014 година

4 од 6

3 часа

6. Противпожарна заштита и техничко обезбедување: 
6.1 Пожари и причини за настанување;
6.2 Класификација на пожари според видот на горливата материја;
6.3 Видови противпожарни апарати;
6.4 Начин на употреба на рачни противпожарни апарати;
6.5 Хидранти и начин на употреба;
6.6 Превентивни мерки за заштита од пожар;
6.7 Задачи и постапки на работникот за обезбедување при појава на пожар;
6.8 Противпожарни централи за дојава на пожар;
6.9 Стабилни системи за гаснење на пожар;
6.10Системи за детекција и дојава на натрапник, кражба, напад и паника;
6.11 Системи за детекција и дојава и гаснење на пожар;
6.12Системи за детекција и дојава на вода, токсични гасови и течен нафтен гас (плин);
6.13 Системи за видео надзор (аналогни и IP системи);
6.14 Системи за контрола на пристап;
6.15 Мониторинг центар и
6.16 Интегрирани системи.

2 часа

7. Прва помош: 
7.1 Вештачко дишење;
7.2 Запирање на крварење;
7.3 Третман на лице под шок и
7.4 Евакуација и транспорт на повредениот.

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

7 часа

1.  Ракување и гаѓање со огнено оружје:  
1.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата;
1.2 Расклопување, склопување, чистење и одржување на огнено оружје;
1.3 Гаѓање со пиштол (за оспособување со шест куршуми, за испит со девет куршуми, 

од кои три се пробни) и
1.4 Гаѓање со пушка (за оспособување со шест куршуми, за испит со девет куршуми, од 

кои три се пробни).

6 часа

2. Самоодбрана:
2.1 Техника на падови;
2.2 Одбрана од удари со рака и нога;
2.3 Зафати на приведување;
2.4 Џудо фрлање;
2.5 Одбрана од невооружен и вооружен напаѓач;
2.6 Врзување и 
2.7 Начин на употреба на средства за присилба.
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