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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 79 точка 6) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА 
ЛЕГИТИМАЦИИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО 

ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на легитимациите 

за приватно обезбедување, начинот на нивното издавање и употреба.

Член 2
(1) Легитимацијата за приватно обезбедување (во натамошниот текст: легитимацијата) 

е составена од:
- хартиен дел и
- кожна футрола.
(2) Хартиениот дел на легитимацијата е изработен на картонска подлога со правоаголна 

форма со димензии 85 х 55 милиметри, заштитен со пластична фолија. 
(3) Картонската подлога од ставот (2) на овој член е во различна боја и тоа:
- темнo сина боја за физичко обезбедување во правно лице за вршење на приватно 

обезбедување во вид на давање на услуги;
- црвена боја за физичко обезбедување во правно лице за вршење на приватно 

обезбедување за сопствени потреби и
-  светло сива боја за техничко обезбедување.
(4) Кожната футрола на легитимацијата е изработена од кожа во правоаголна форма, на 

која е залепен метален знак на Комората на Република Македонија за приватно 
обезбедување (во натамошниот текст: Комората) и е втиснат бројот на легитимацијата.

Член 3
(1) Предната страна од образецот на легитимацијата за физичко обезбедување содржи: 

симбол на Комората; назив на органот што ја издава легитимацијата „Комора на 
Република Македонија за приватно обезбедување“; назив на легитимацијата 
„Легитимација за физичко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на правното лице 
кое врши приватно обезбедување; име и презиме на носителот на легитимацијата; место за 
фотографија со димензии 3 х 2,5 сантиметри; место за потпис на претседателот на 
Комората и место за печат.

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член содржи 
отпечатен текст: „Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите 
предвидени со Законот за приватно обезбедување. Во случај кога работникот за 
обезбедување се повикува на своите работи и задачи, должен е истовремено да ја покаже 
легитимацијата за обезбедување. Работникот за обезбедување е должен на барање на 
правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот 
за обезбедување не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно 
обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема 
легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок 
од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот“; место 
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за впишување на број на лична карта на носителот на легитимацијата; место за впишување 
на крвна група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на 
издавање на легитимацијата.

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е даден во Прилог број 1 и е 
составен дел на овој правилник.

Член 4
(1) Предната страна од образецот на легитимацијата за техничко обезбедување содржи: 

симбол на Комората; назив на органот што ја издава легитимацијата „Комора на 
Република Македонија за приватно обезбедување“; назив на легитимацијата 
„Легитимација за техничко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на правното 
лице кое врши приватно обезбедување; име и презиме на носителот на легитимацијата; 
место за фотографија со димензии 3 х 2,5 сантиметри; место за потпис на претседателот 
на Комората и место за печат.

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член содржи 
отпечатен текст: „Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите 
предвидени со Законот за приватно обезбедување. Во случај кога работникот за 
обезбедување се повикува на своите работи и задачи е должен истовремено да ја покаже 
легитимацијата за обезбедување. Работникот за обезбедување е должен на барање на 
правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот 
за обезбедување не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно 
обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема 
легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок 
од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот“; место 
за впишување на број на лична карта на носителот на легитимацијата; место за впишување 
на крвна група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на 
издавање на легитимацијата.

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е даден во Прилог број 2  и е 
составен дел на овој правилник.

Член 5
(1) Легитимацијата се издава по поднесено барање за издавање на легитимација и 

доставени прилози од страна на правното лице до Комората.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува на образец „Барање за издавање на 

легитимација за физичко, односно техничко обезбедување“,  кој се печати на хартија во 
бела боја во формат А4, кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот од став (2) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува 
барањето; назив на барањето; наведување на прилозите; назив и седиште на правното лице 
кое бара издавање на легитимација; видот на легитимацијата за приватното обезбедување; 
бројот на лица за кои се бара издавање на легитимација; бројот на трансакциската сметка, 
место и датум на поднесување на барањето; место за потпис на овластеното лице од 
правното лице и место за печат. 

Член 6
(1) Во случај работникот на приватно обезбедување да ја изгуби легитимацијата или на 

друг начин да остане без неа, правното лице кое врши приватно обезбедување за тоа 
веднаш ја известува Комората.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, Комората ја земенува легитимацијата со нова 
легитимација, односно со нов хартиен дел и нова кожна футрола.
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(3) Во случај на оштетување, дотраеност, неупотребливост или губење на хартиениот 
дел или на кожната футрола на легитимацијата, Комората го заменува соодветниот дел на 
легитимацијата кој е оштетен, дотраен, неупотреблив или изгубен.  

(4) При промена на личното име на носителот на легитимацијата се заменува само 
хартиениот дел на легитимацијата.

(5) Хартиениот дел на легитимацијата што се заменува, се ништи.
(6) При доставување за поништување на легитимацијата на работник на приватно 

обезбедување, кој повеќе не ги исполнува условите за издавање на легитимацијата, 
правното лице кое врши приватно обезбедување најдоцна 30 дена од денот на 
констатирањето дека лицето не ги исполнува условите, може да побара од Комората да се 
искористи бројот од доставената легитимација за поништување при издавање на нова 
легитимација за друг работник од ова правно лице.  

(7) Хартиениот дел на легитимацијата доставен заради причините од ставот (6) на овој 
член, се поништува, додека кожната футрола се користи при издавање на нова легитимација 
за друг работник од правното лице.       

    
Член 7

Со денот на отпочнувањето на примена на овој правилник, престанува да важи 
Правилникот за образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и начинот на 
нејзиното издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/00 и 46/08).

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 3 јули 2013 година.

Бр. 12.1-24393/1 Министер
10 април 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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