
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Члан 1. 

У Закону о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 
42/15), члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

Појмови који се користе у овом закону имају следеће значење:  

1) безбедносна провера представља скуп мера и радњи којима се 
утврђује постојање или непостојање безбедносне сметње, коју у складу са 
Законом о полицији врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: 
Министарство);  

2) безбедносна сметња је чињеница која онемогућава издавање 
лиценце физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења или за 
вршење послова редарске службе; 

3) корисник услуга је правно лице, предузетник или физичко лице који 
користи услуге приватног обезбеђења;  

4) легитимација је јавна исправа за легитимисање особа које врше 
послове приватног обезбеђења;  

5) лиценца је:  

(1) решење којим се правним лицима и предузетницима који 
испуњавају прописане услове, дозвољава обављање делатности 
приватног обезбеђења,  

(2) решење којим се физичким лицима која испуњавају прописане 
услове, дозвољава вршење послова приватног обезбеђења или 
вршење послова редарске службе;  

6) одговорно лице је физичко лице које је власник правног лица или је 
запослено у правном лицу и по закону овлашћено да заступа правно лице, 
односно лице које је регистровано у складу са законом као предузетник, осим за 
послове самозаштитне делатности где се одговорно лице одређује на основу 
акта о систематизацији правног лица;  

7) патролирање је услуга обезбеђења коју врше службеници 
обезбеђења крећући се у одређено време између више међусобно раздвојених 
места/објеката;  

8) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења 
које су предвиђене у процени ризика или су као мере заштите захтеване од 
корисника услуга, у складу са овим законом и правилима струке;  

9) пословни простор је објекат посебно изграђен или прилагођен за 
пословне намене или простор у таквом објекту који има просторију за рад, 
посебну просторију за пријем странака, санитарни чвор и површину од најмање 
20 m² и који се искључиво користи за обављање пословних делатности; 

10) правно лице за приватно обезбеђење је привредно друштво које 
обавља делатност приватног обезбеђења под условима из овог закона;  
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11) предузетник за приватно обезбеђење је службеник обезбеђења који 
самостално обавља делатност приватног обезбеђења под условима из овог 
закона и који је, у складу са прописима, регистрован као предузетник;  

12) процедура поступања је планом обезбеђења, односно планом 
поступања са ризицима, утврђен начин обављања активности на заштити лица, 
имовине и пословања; 

13) процена ризика је анализа и оцена ризика у заштити лица, имовине 
и пословања;  

14) простор који се користи за јавну употребу је сваки простор који 
представља јавно место и на коме се могу без посебних услова кретати или 
боравити индивидуално неодређена лица; 

15) редар је физичко лице, које је обучено за вршење послова редарске 
службе, које поседује лиценцу Министарства за вршење ових послова и на које 
се сходно примењују одредбе овог закона које се односе на службенике 
приватног обезбеђења, ако овим законом није другачије прописано; 

16) службеник обезбеђења је физичко лице, које поседује лиценцу 
Министарства за вршење послова приватног обезбеђења;  

17) самозаштитна делатност је делатност обезбеђења лица, имовине и 
пословања које организација обавља за сопствене потребе; 

18) унутрашња служба обезбеђења (самозаштита) је унутрашњи облик 
организовања обезбеђења за сопствене потребе; 

19) штићени простор је објекат или простор на којем се врше услуге 
обезбеђења; 

20) физичка заштита је услуга обезбеђења која се пружа првенствено 
личним присуством и непосредном активношћу службеника обезбеђења у 
одређеном простору и времену у складу са планом обезбеђења, применом 
мера и овлашћења службеника обезбеђења;  

21) физичко-техничка заштита је обезбеђење лица и имовине применом 
физичке заштите и коришћењем средстава техничке заштите;  

22) техничка заштита је обезбеђење лица и имовине које се врши 
техничким средствима и уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, 
уградњом и одржавањем. 

Сви изрази у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да ли 
се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на 
женски род.” 

Члан 2. 

У члану 5. став 4. брише се. 

Члан 3. 

У члану 8. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Послове редарске службе, под условима из овог закона, могу вршити 
физичка лица која имају лиценцу Министарства за вршење ових послова.” 

Члан 4. 

У члану 9. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите без оружја;”. 

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:  
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„2а) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са 
оружјем;”. 

После тачке 6) додају се тач. 7) и 8) које гласе: 

„7) Лиценцу за вршење послова самозаштитне делатности; 

8) Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца 
и вредносних пошиљки у обављању самозаштитне делатности.” 

Став 2. брише се.  

Члан 5. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

Лиценце за вршење послова приватног обезбеђења могу се издати 
правном лицу, односно предузетнику који испуњавају опште услове за добијање 
сваке од утврђених врста лиценци, односно који:  

1) су уписани у регистар привредних субјеката у Републици Србији, са 
шифром делатности приватног обезбеђења и услуге система обезбеђења;  

2) имају акт о систематизацији радних места, са описом послова и 
овлашћењима запослених за свако радно место;  

3) имају акт који ближе прописује изглед униформе коју носе 
службеници обезбеђења и изглед знака;  

4) имају одговорно лице које поседује лиценцу за вршење послова 
приватног обезбеђења, која се издаје физичком лицу;  

5) поседују пословни простор;  

6) поседују посебан простор за смештај оружја и муниције, у складу са 
прописима о условима за смештај и чување оружја и заштиту од пожара, ако 
послове приватног обезбеђења обавља са оружјем; 

7) имају сопствени или уговорени Контролни центар ако пружају услуге 
физичко-техничке заштите или обезбеђења транспорта и преноса новца и 
вредносних пошиљки.  

Посебни услови које треба да испуни правно лице, односно предузетник 
да би добили:  

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања – 
јесу да имају најмање једног запосленог службеника обезбеђења са Лиценцом 
за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;  

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите без оружја и 
Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са оружјем – јесу да 
имају најмање 10 запослених службеника обезбеђења са Лиценцом за вршење 
основних послова службеника обезбеђења – без оружја или Лиценцом за 
вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем;  

3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења, транспорта и преноса 
новца и вредносних пошиљки – јесу да имају најмање 10 запослених 
службеника обезбеђења са Лиценцом за вршење специјалистичких послова 
службеника обезбеђења – са оружјем и да поседују техничка средства за 
транспорт и пренос новца и вредносних пошиљки у складу са чл. 36. и 38. овог 
закона;  
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4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите 
– јесу да имају најмање једног запосленог са средњим образовањем техничке 
струке, са Лиценцом за вршење послова планирања система техничке заштите;  

5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над 
извођењем система техничке заштите – јесу да имају најмање једног 
запосленог са вишим образовањем стеченим по прописима који су важили до 
дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 76/05) или високим образовањем на студијама првог степена у пољу 
техничко-технолошких наука, са Лиценцом за вршење послова пројектовања и 
надзора над извођењем система техничке заштите;  

6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 
система техничке заштите и обуке корисника – јесу да имају најмање једног 
запосленог са средњим образовањем техничке струке и са Лиценцом за 
вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке 
заштите и обуке корисника.  

Лиценца се издаје на период од пет година. 

Изузетно, предузетник не мора да испуњава посебне услове за 
издавање лиценце из става 2. тач. 1), 4), 5) и 6) овог члана у погледу броја 
запослених, aко поседује одговарајућу лиценцу која се издаје физичком лицу.” 

Члан 6. 

У члану 11. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите:  

(1) Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења – 
без оружја;  

(2) Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника 
обезбеђења – са оружјем; ”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„За вршење послова редарске службе физичком лицу Министарство 
издаје Лиценцу за вршење послова редарске сужбе.”  

Члан 7. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења може се издати 
физичком лицу које испуњава опште услове за добијање сваке од утврђених 
врста лиценце, односно које:  

1) је држављанин Републике Србије;  

2) има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије; 

3) је пунолетно;  

4) има најмање средње образовање;  

5) нема безбедносних сметњи;  

6) је психофизички способно за вршење ових послова, што доказује 
лекарским уверењем или извештајем надлежне здравствене установе или 
уверењем да је здравствено способно за држање и ношење оружја ако послове 
обавља са оружјем, не старије од 60 дана у моменту подношења захтева;  
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7) је обучено за руковање ватреним оружјем, односно ако је одслужило 
војни рок са оружјем, ако послове врши са оружјем;  

8) је савладало обуку у складу са овим законом;  

9) има положен стручни испит у Министарству.  

Безбедносна сметња постоји: 

1) ако је лице правноснажно осуђено на казну затвора или се против 
њега води поступак за кривична дела: против живота и тела, против слобода и 
права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, 
против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и 
имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против 
државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, односно ако му је правноснажнoм 
одлуком изречена мера безбедности: забрана вршења позива, делатности и 
дужности, обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана или 
алкохоличара, за време на које је мера изречена; 

2) ако је лице правноснажно кажњавано у последње четири године за 
прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и 
прекршаје прописане законом којим се уређује оружје и муниција, односно ако 
му је правноснажном одлуком изречена заштитна мера: забрана вршења 
одређених делатности или забрана одговорном лицу да врши одређене 
послове, обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци и 
обавезно психијатријско лечење за време на које је мера изречена; 

3) ако је на основу безбедносно-оперативне провере у месту 
пребивалишта, боравишта или месту рада утврђено да лице, својим 
понашањем, навикама и склоностима указује да ће представљати опасност за 
себе или друге и јавни ред и мир. 

Услов који треба да испуни физичко лице да би добило Лиценцу за 
вршење послова техничке заштите, односно Лиценцу за вршење послова 
планирања система техничке заштите или Лиценцу за вршење послова 
пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите или Лиценцу 
за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке 
заштите и обуке корисника – јесте да има стечено најмање средње образовање 
техничке струке.  

Лицу које има одговарајући степен и врсту стручног образовања и 
најмање три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског 
службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима 
професионалног припадника Војске Србије, пословима правосудне страже и 
пословима извршења кривичних санкција, и лицу које има средње образовање 
за образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности као и 
лицу које има високо образовање на студијама првог степена из области 
безбедности, издаје се лиценца ако испуњава услове из става 1. тач. 1) – 7) и 
тачка 9) овог члана.  

Лиценца за вршење послова редарске службе може се издати физичком 
лицу које испуњава услове из става 1. тач. 1) – 3), 5), 6) и 8) овог члана и има 
положен стручни испит за редара у Министарству, као и лицу из става 4. овог 
члана које испуњава услове из става 1. тач. 1) – 3), 5) и 6) без положеног 
стручног испита за редара. 

Лиценца се издаје на период од пет година. 
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На поступак и начин полагања стручног испита за редаре и издавања 
лиценце из става 5. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона 
којима се уређује полагање стручног испита и издавање лиценце приватног 
обезбеђења физичком лицу.” 

Члан 8. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења и обуку 
физичких лица за вршење послова редарске службе могу да спроводе 
Министарство и привредна друштва, предузетници и школске установе који 
испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање 
послова обуке и који добију овлашћење Министарства.  

Овлашћење за обављање обуке може се издати привредном друштву, 
предузетнику и школској установи који:  

1) су уписани у регистар привредних субјеката у Републици Србији или 
поседују акт о верификацији/акредитацији школске установе у складу са 
прописима којима се уређује образовање;  

2) имају одговарајући простор, опрему и средства за извођење 
теоретске и практичне обуке; 

3) имају предаваче и контролоре обуке.  

Овлашћење се издаје на период од пет година. 

За издавање овлашћења плаћа се републичка административна такса.  

На поступак и начин издавања и одузимања овлашћења сходно се 
примењују одредбе овог закона којима се уређује издавање лиценце. 

Лица из става 1. овог члана која су добила овлашћење, обуку могу да 
спроводе у одговарајућем простору за који су добили овлашћење и обуку 
морају да спроводе на начин прописан одговарајућим програмом и планом 
обуке, те полазницима обуке који нису похађали обуку у складу са програмом и 
планом обуку не могу да издају потврду о завршеној обуци. 

Привредна друштва, предузетници и школске установе из става 1. овог 
члана дужни су да полицијској управи на чијој територији спроводе обуку 
доставе обавештење о датуму и времену почетка циклуса обуке, са распоредом 
обуке по темама и терминима, предавачима и списком полазника. Обавештење 
се доставља најкасније три дана пре почетка циклуса обуке.  

Ближе услове, у погледу потребних објеката, односно просторија, 
материјално-техничких средстава и опреме, стручне оспособљености и броја 
лица која спроводе обуку лица за вршење послова приватног обезбеђења и 
редарске службе, а које морају испуњавати лица из става 1. овог члана, као и 
програме стручне обуке и начин њиховог спровођења прописује министар 
надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).” 

Члан 9. 

У члану 15. став. 3. мења се и гласи: 

„О захтеву се одлучује решењем.” 

Став 4. брише се. 
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Члан 10. 

Члан 16. мења се и гласи:  

„Члан 16. 

Правном лицу, предузетнику и физичком лицу коме истиче рок важења 
лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца – под условом да није 
дошло до промена прописаних услова из чл. 10. и 12. овог закона.  

Захтев за нову лиценцу, са доказима о испуњености услова за издавање 
лиценце, може се поднети најраније 60 дана пре истека рока важења претходно 
издате лиценце.  

Правном лицу или предузетнику за приватно обезбеђење решењем ће 
се одузети лиценца ако: 

1) престане да испуњава прописане услове за издавање лиценце; 

2) не почне да обавља делатност приватног обезбеђења у року од 
шест месеци од дана коначности решења о издавању лиценце; 

3) се отвори поступак ликвидације или стечаја. 

Привредном друштву, предузетнику или школској установи решењем ће 
се одузети овлашћење ако: 

1) престану да испуњавају услове за издавање овлашћења; 

2) обуку кандидата спроводе ван простора за који су добили 
овлашћење; 

3) обуку кандидата спроводе супротно програму и плану обуке; 

4) издају потврду о обучености кандидату који није похађао обуку у 
складу са програмом и планом обуке.  

Физичком лицу решењем ће се одузети лиценца ако престане да 
испуњава прописане услове за издавање лиценце.” 

Члан 11. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 

На решење из чл. 15. и 16. овог закона може се изјавити жалба 
Министарству. 

Жалба изјављена на решење о одузимању лиценце за вршење послова 
приватног обезбеђења, вршење послова редарске службе и на решење о 
одузимању овлашћења за спровођење обуке не одлаже извршење решења.” 

Члан 12. 

Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 

Правно лице и предузетник послове приватног обезбеђења може вршити 
само на основу и у оквиру закљученог писаног уговора са правним лицем, 
предузетником или физичким лицем коме пружа услуге.  

Уговор из става 1. овог члана, поред осталог, мора садржати:  

1) име и презиме, ЈМБГ и број личне карте потписника уговора;  

2) јасно одређен предмет уговора; 
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3) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, 
категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења);  

4) број и место рада службеника обезбеђења по уговору, као и 
уговорено време пружања услуга у току дана;  

5) врсту и количину ангажованог оружја и средстава;  

6) датум почетка вршења услуга и време трајања уговора;  

7) начин коришћења, врсту и степен тајности, рок чувања и употребе, 
као и мере заштите података произашлих из уговора и самог уговора.  

За вршење послова приватног обезбеђења не може се ангажовати 
правно лице и предузетник који нема лиценцу.  

Давалац услуга приватног обезбеђења, осим услуга процене ризика у 
заштити лица, имовине и пословања, са корисником услуга не може да закључи 
уговор којим се уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су 
предвиђени актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања када 
је ова процена обавезна у складу са овим законом. 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања врши се по 
захтевима и на начин прописан важећим српским стандардом у области 
приватног обезбеђења. 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања не мора се 
вршити ако се пружају услуге корисницима ради заштите лица, заштите 
објеката за становање, заштите јавних скупова на којима редарску службу 
обављају само редари ангажовани од организатора окупљања, као и заштите 
микро правних лица и предузетника који су класификовани у складу са 
класификацијом за разврставање правних лица по прописима којима се уређује 
рачуноводство, рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски 
извештаји. 

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима, сачињава се 
на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. 

Kада процена ризика у заштити лица, имовине и пословања није 
обавезна у складу са овим законом, план обезбеђења сачињава се на основу 
мера заштите које се предузимају по захтеву корисника услуга или 
организатора јавног окупљања, у складу са овим законом и правилима струке. 

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима у зависности од 
процене ризика или захтева корисника услуга садржи мере које се предузимају 
ради: 

1) онемогућавања неовлашћеног приступа објекту; 

2) сигнализације неовлашћеног уласка у штићени простор и дојаву 
контролном центру; 

3) онемогућавања уношења у објекат оружја, експлозивних, 
радиоактивних, биолошких и других опасних предмета и материја; 

4) заштите појединачних вредности помоћу система електрохемијске и 
других начина заштите (кофери, контејнери, касе, трезори и др); 

5) вршења радњи усмерених на спречавање кривичних дела и других 
идентификованих ризика; 

6) праћења кретања око и у штићеном простору и појединачно 
штићеним просторијама; 
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7) контроле спровођења прописаних мера заштите и унутрашњег реда 
у објекту и деловима под посебним режимом; 

8) интегрисане заштите са или без локалног надзора и системом везе 
са службеницима обезбеђења на штићеном објекту; 

9) предузимања процедура по редоследу приоритета за случајеве 
наступања ризика. 

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима, садржи и план 
система техничке заштите, када се кориснику пружају услуге техничке заштите. 

Обавештење о закључењу, анексу или раскиду уговора за физичку 
заштиту лица која се врши са оружјем и за пружање услуга видео надзора са 
архивирањем снимка, доставља се месно надлежној полицијској управи, у року 
од осам дана од дана настале промене.  

Обавештење мора да садржи:  

1) назив и седиште правног лица или предузетника за приватно 
обезбеђење, име презиме, ЈМБГ и пребивалиште одговорног лица у правном 
лицу, код предузетника за приватно обезбеђење и корисиника услуга;  

2) јасно одређен предмет уговора;  

3) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, 
категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења, време 
покривености заштите и др);  

4) број службеника обезбеђења по уговору и локације радног 
распореда;  

5) врсту и количину ангажованог оружја и средстава заштите;  

6) датум почетка/прекида уговореног вршења услуга.  

Месно надлежна полицијска управа је она управа која је образована за 
подручје на чијој територији је пребивалиште односно седиште лица које је 
корисник услуга.” 

Члан 13. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„Члан 22. 

Послови физичке заштите лица (лично обезбеђење) могу се вршити на 
јавном месту и у непосредној близини лица које се обезбеђује, у складу са 
планом обезбеђења.  

Када се послови физичке заштите лица обављају без ношења униформе 
службеника обезбеђења, у грађанском оделу, са оружјем, оружје се мора 
носити у складу са прописима којим се уређује ношење оружје и муниције.” 

Члан 14. 

У члану 24. став 2. после речи: „правно лице” додају се речи: „и 
предузетник”, после речи: „службеника обезбеђења” додају се речи: „са 
легитимацијом” а после речи: „са оружјем” додају се речи: „и који су 
распоређени на радна места на којима се послови приватног обезбеђења 
обављају са оружјем”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење могу на радна 
места на којима се обављају послови са оружјем, без одобрења Министарства 
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које се издаје у складу са прописима о оружју и муницији, да распореде 
службеника обезбеђења који поседује Лиценцу за вршење специјалистичких 
послова службеника обезбеђења – са оружјем. 

Изузетно од става 1. овог члана, правни субјекти који су корисници 
објеката из члана 4. овог закона могу држати дуго оружје, које се за вршење 
послова приватног обезбеђења може користити само у условима ратног и 
ванредног стања.” 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

Члан 15.  

У члану 25 став 1. речи: „и на основу сагласности из члана 22. став 4. 
овог закона”, бришу се. 

Члан 16.  

У члану 30. став 1. мења се и гласи:  

„Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине 
и пословања сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или 
функционално повезаних периметарских мера, уређаја и система за: 
противпровалну и противпрепадну заштиту, заштиту од пожара, видео-
обезбеђење, контролу приступа, социјалне аларме, сателитско праћење возила 
(ГПС), електрохемијску заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту 
података, осим: 

1) производње, маркетинга, продаје, испоруке, уградње 
противпровалних врата, сигурносних брава, ограда и интерфона без 
могућности визуелног снимања и архивирања снимака на објектима 
намењеним за становање, паркиралиштима и гаражама у склопу ових објеката, 
без услуге одржавања, надгледања и повезивања у систем техничке заштите;  

2) производње, маркетинга, продаје и уградње механичке заштите, 
алармних уређаја, као и фабрички уграђених ГПС и других техничких уређаја у 
возилима без услуге одржавања, надгледања и повезивања на систем техничке 
заштите; 

3) производње, маркетинга, продаје, испоруке противпровалних и 
противпрепадних аларма као и других уређаја и средстава техничке заштите; 

4) oправке, одржавања и сервисирања уређаја и средстава техничке 
заштите у сервисима овлашћеним од произвођача уређаја и средстава.” 

Члан 17.  

У члану 36. став 1. тачка 1) брише се.  

Члан 18. 

У члану 40. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана одржавање реда могу да врше само 
редари на школским манифестацијама и одређеним спортским приредбама, као 
и на другим јавним окупљањима када се на овај начин може обезбедити 
одржавање мирног окупљања, у складу са законом.” 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после речи: „обезбеђења” 
додају се речи: „и редари”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи: „са лиценцом” 
додају се речи: „или редара”. 
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Члан 19. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 

„Када правно лице и предузетник за приватно обезбеђење пружа услугу 
одржавања реда из члана 40. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, односно када 
организатор јавног окупљања организује редарску службу, ако ангажује више од 
десет службеника обезбеђења или редара, дужан је да сачини план 
обезбеђења. 

План из става 1. овог члана организатор скупа, заједно са пријавом о 
одржавању јавног скупа, односно обавештењем, доставља месно надлежној 
полицијској станици на територији на којој се одржава јавни скуп.  

План из става 1. овог члана мора да садржи број, име и презиме и 
распоред ангажованих службеника обезбеђења или редара, време трајања 
ангажовања, њихове задатке, начин међусобне комуникације, име и презиме 
лица које ће руководити редарском службом за време одржавања јавног скупа и 
друге потребне податке.” 

Члан 20. 

Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 

Службеници обезбеђења током вршења редарске службе морају бити у 
униформи и опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са 
светлоодбојним тракама и натписом „Обезбеђење”, а додатно и „Security”.  

Редари током вршења редарске службе дужни су да носе прслуке са 
светлоодбојним тракама и натписом „Редар”, а додатно и „Steward”. 

Током вршења редарске службе, службенику обезбеђења и редару није 
дозвољено да регулишу саобраћај ван границе штићеног простора.” 

Члан 21. 

Члан 44. мења се и гласи: 

„Члан 44. 

Правно лице и предузетник који имају Лиценцу за вршење послова 
физичко-техничке заштите лица и имовине, односно Лиценцу за вршење 
послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки 
морају имати Контролни центар.  

Контролни центар је место опремљено техничким уређајима за пријем и 
обраду алармних сигнала и других информација са удаљених стационарних и 
мобилних објеката или лица која су заштићена средствима техничке заштите. 

Периферним уређајима, средствима и системима техничке заштите са 
или без техничких центара или контролних соба на штићеном објекту или 
комуникационим мрежама може се даљински управљати и вршити надгледање 
из Контролног центра. 

Контролни центар мора имати:  

1) организовано дежурство током 24 часа од најмање једног оператера 
Контролног центра; 

2) патролни тим за интервенцију током 24 часа од најмање два 
службеника приватног обезбеђења; 
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3) писане процедуре за обављање послова за сваки штићени објекат. 

Оператер у Контролном центру може бити само oно лице које има 
лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења која се издаје физичком 
лицу. 

Контролни центар води евиденцију о датуму и времену пријема 
алармног сигнала, адреси штићеног објекта са којег је примљен сигнал, 
предузетим мерама по пријему алармног сигнала и интервенцијама патролног 
тима. 

Патролни тим је дужан да интервенише у складу са писаним 
процедурама и да утврди разлоге активирања аларма. 

Патролни тим у време рада не може да се од контролног центра до 
штићеног објекта и назад, креће улицама и путним правцима који нису утврђени 
писаним процедурама, осим у случајевима више силе (елементарне непогоде, 
саобраћајне незгоде и др).  

Оператер у Контролном центру или вођа тима дужан је да одмах, без 
одлагања, обавести полицију о вршењу кривичних дела или прекршаја са 
елементима насиља у штићеном објекту, штићеном простору или простору који 
је видљив из штићеног простора или објекта или на правцу кретања, као и друге 
јавне службе (ватрогасце, хитну медицинску помоћ и др) кад постоји потреба за 
њиховим ангажовањем.  

Заштита података прикупљених техничким уређајима за аутоматски 
пријем, као и обраду алармних сигнала и других информација са удаљених 
објеката или возила који су заштићени средствима техничке заштите врши се у 
складу са одредбама члана 32. овог закона.” 

Члан 22. 

У члану 45. став 1. мења се и гласи: 

„Правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне 
делатности, односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, 
простора и лица у њима и организовања своје унутрашње (редарске) службе 
обезбеђења за одржавање реда могу добити лиценцу за самозаштитну 
делатност, ако испуњавају услове из члана 10. став 1. тач. 2) – 6) овог закона и 
ако имају најмање два службеника обезбеђења са лиценцом за вршење 
послова службеника обезбеђења са или без оружја.” 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„Правно лице и предузетник из става 1. овог закона могу за своје 
потребе обављати послове процене ризика у заштити лица имовине и 
пословања и послове техничке заштите, ако имају запослене службенике 
обезбеђења који поседују одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. 

Послови транспорта новца, вредносних и других пошиљки у 
самозаштитној делатности могу се обављати ако правно лице и предузетник 
испуњава услове из става 1. овог члана и чл. 36–39. овог закона, односно има 
лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и 
вредносних пошиљки у обављању самозаштитне делатности.” 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
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Члан 23.  

У члану 46. став 1. мења се и гласи: 

„За време вршења послова физичке заштите, службеник обезбеђења је 
овлашћен да:  

1) изда упозорење или наређење лицу или забрани лицу улазак и 
боравак у штићеном објекту; 

2) провери идентитет лица;  

3) заустави и прегледа лице, предмете или превозно средство; 

4) привремено одузме предмете; 

5) привремено задржи лице; 

6) употреби следећа средства принуде, под условима утврђеним овим 
законом, и то:  

(1) средства за везивање;  

(2) физичку снагу;  

(3) гасни спреј; 

(4) посебно дресиране псе; 

(5) ватрено оружје.”  

После става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе: 

„Средства принуде не могу се употребљавати према лицима млађим од 
14 година, очигледно болесним и изнемоглим лицима, тешким инвалидима и 
трудницама чија је трудноћа видљива или које упозоре да су трудне, осим ако 
неко од тих лица ватреним оружјем, оруђем или другим опасним предметом 
угрожава живот лица. 

Редари не могу да употребљавају гасни спреј, средства за везивање, 
посебно дресиране псе и ватрено оружје, док сва остала овлашћења примењују 
у складу са овим законом. ” 

Члан 24. 

Наслов изнад члана 47. и члан 47. мењају се и гласе: 

„1. Издавање упозорења или наређења или забрана уласка и 
боравка лица у штићеном објекту 

Члан 47. 

Службеник обезбеђења упозорење и наређење издаје лицу које: 

1) својим понашањем или пропуштањем дужне радње може угрозити 
своју безбедност, безбедност других лица или изазвати оштећење и уништење 
имовине; 

2) покуша неовлашћено да приступи у штићени објекат или простор; 

3) се затекне да неовлашћено борави у штићеном објекту или 
простору; 

4) угрожава штићено лице; 

5) одбије примену овлашћења: провера идентитета, заустављање и 
преглед лица, предмета и саобраћајних средстава, привремено одузимање 



14 
 

предмета, привремено задржавање лица, када су ова овлашћења прописана 
процедурама заштите објеката, простора или лица; 

6) поступа супротно упутствима која садрже истакнути знакови и 
писана упозорења и забране на штићеном објекту или простору. 

Упозорење и наређење издаје се гласом, покретима руку и тела, 
светлосним или звучним сигналом, истицањем знакова и писаних упозорења и 
забрана.  

Упозорења и наредбе морају бити издате на јасан и недвосмислен 
начин.  

Службеник обезбеђења неће дозволити улаз и боравак у штићеном 
објекату или штићеном простору лицу које, након упозорења или наређења 
одбије: 

1) проверу идентитета; 

2) преглед лица, предмета и саобраћајних средстава; 

3) да преда предмете који се, сагласно закону, привремено одузимају.” 

Члан 25. 

Наслов изнад члана 48. и члан 48. мењају се и гласе: 

„2. Провера идентитета лица 

Члан 48. 

Службеник обезбеђења проверава идентитет лица: 

1) које улази или излази из штићеног објекта или се у њему затекне;  

2) које угрожава штићени објекат, простор или лице; 

3) према коме употребљава средства принуде или која привремено 
задржава. 

Провера идентитета врши се увидом у личну карту или други 
идентификациони документ са фотографијом издат од надлежних државних 
органа.  

Провера идентитета малолетног или другог лица може бити извршена на 
основу изјаве лица чији је идентитет проверен.” 

Члан 26. 

Наслов изнад члана 49. и члан 49. мењају се и гласе: 

„3. Заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајних 
средстава и привремено одузимање предмета 

Члан 49. 

Службеник обезбеђења у складу са писаним процедурама заштите 
објекта, може зауставити и извршити преглед лица, предмета и саобраћајних 
средстава, која: 

1) улазе или излазе из штићеног објекта; 

2) неовлашћено бораве у штићеном објекту; 

3) угрожавају штићени објекат; 

4) је потребно привремено задржати. 
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Прегледом лица сматра се увид у садржај одеће, обуће и ствари које 
лице носи са собом.  

Преглед лица мора вршити службеник обезбеђења истог пола, изузев 
када је неопходан хитан преглед лица ради одузимања оружја или предмета 
подобних за напад или самоповређивање. 

Приликом прегледа службеници обезбеђења могу да користе техничка 
средства намењена за преглед или службеног пса. 

Службеник обезбеђења привремено ће одузети предмете: 

1) чије је уношење и коришћење у заштићеном објекту забрањено, у 
складу са писаним процедурама заштите објекта; 

2) ако околности случаја указују да је одређени предмет намењен за 
извршење кривичног дела или прекршаја, потиче или је настао као последица 
извршења кривичног дела или прекршаја; 

3) чије је одузимање неопходно за заштиту опште безбедности; 

4) које привремено задржано лице има код себе и могу да се употребе 
за самоповређивање, напад или бекство. 

О привременом одузимању предмета издаје се потврда. 

Службеник обезбеђења одговоран је за чување привремено одузетих 
предмета. 

Привремено одузети предмети из става 5. тачка 1) овог члана враћају се 
лицу од кога су привремено одузети када лице напушта штићени објекат. 

Привремено одузети предмети из става 5. тач. 2) – 4) овог члана, се уз 
потврду о привременом одузимању предмета, предају полицијским 
службеницима надлежне полицијске станице.” 

Члан 27. 

Члан 50. мења се и гласи: 

„Члан 50. 

Службеник обезбеђења привремено ће задржати лице: 

1) затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности; 

2) затечено у вршењу прекршаја са елементима насиља; 

3) које код себе има предмете који могу послужити као доказ у 
кривичном и прекршајном поступку, односно за напад или самоповређивање. 

О привременом задржавању лица службеник обезбеђења ће одмах 
обавестити полицију и лице задржати до доласка полиције.” 

Члан 28. 

Члан 52. мења се и гласи: 

„Члан 52. 

Под употребом физичке снаге сматра се употреба различитих захвата 
борилачких вештина или њима сличних поступака на телу другог лица којима се 
присиљава на послушност када су за то испуњени законски услови. 

Физичку снагу службеник обезбеђења може употребити само ако 
применом овлашћења утврђених овим законом или на други начин не може:  
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1) одбити истовремени нескривљени противправни напад којим се 
угрожава његов живот и тело или живот и тело лица које обезбеђује;  

2) одбити истовремени нескривљени противправни напад усмерен на 
уништење, оштећење или отуђење имовине коју обезбеђује; 

3) савладати активан или пасиван отпор лица коме је забрањен улазак 
или боравак у штићеном објекту или које се привремено задржава; 

4) спречити самоповређивање лица. 

Нападом, у смислу овог закона, сматра се свака радња предузета да се 
нападнути повреди или лиши живота, да се насилно уђе у објекат или простор у 
који је улаз забрањен или да се службеник обезбеђења омете или спречи у 
обављању послова обезбеђења. 

Отпором, у смислу овог закона, сматра се свако супростављање лица 
мерама и радњама које се може вршити оглушавањем или заузимањем 
клечећег, седећег, лежећег или сличног положаја − пасивни отпор, или 
заклањањем или држањем за лице или предмете, отимањем, стављањем у 
изглед да ће се лице напасти, или предузимањем сличне радње − активни 
отпор. 

Са употребом физичке снаге, која мора бити сразмерна нападу који се 
одбија, престаје се чим престане напад или отпор лица према коме је 
употребљена.” 

Члан 29. 

Изнад члана 53. додаје се наслов који гласи: „6а Употреба гасног спреја”, 
а члан 53. мења се и гласи: 

„Члан 53. 

Употребом гасног спреја, у смислу овог закона, сматра се употреба 
направа које садрже и приликом употребе распршују надражујућа хемијска 
једињења (CS, CN, ОC) у концентрацијама дозвољеним по прихваћеним 
међународним стандардима. 

Гасни спреј може се употребити ради одбијања напада или савлађивања 
активног отпора лица, када је употреба физичке снаге била неуспешна. 

Са употребом гасног спреја престаје се чим престане напад или активан 
отпор лица. 

Након употребе гасног спреја лицу се мора обезбедити пружање 
адекватне медицинске помоћи. 

Гасни спреј употребљава се на начин прописан од стране произвођача 
ових средстава.” 

Члан 30. 

У члану 57. речи: „употребе средстава принуде” замењују се речима: 
„примене овлашћењa”. 

Члан 31. 

Члан 63. мења се и гласи: 

„Члан 63. 

Захтев за издавање легитимације службенику обезбеђења подноси 
правно лице и предузетник за приватно обезбеђење код кога је службеник 
обезбеђења запослен или ангажован по основу уговора о привременим и 
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повременим пословима, односно допунском раду, надлежној полицијској управи 
по месту рада или пребивалишта службеника обезбеђења, у року од осам дана 
од дана заснивања радног односа или закључења уговора. 

Захтев за издавање легитимације садржи: име, презиме и ЈМБГ 
службеника обезбеђења и податке о врсти уговора на основу ког је службеник 
обезбеђења ангажован. 

Службеник обезбеђења може имати само једну легитимацију. 

Службеник обезбеђења не може да врши послове приватног 
обезбеђења нити да примењује овлашћења прописана овим законом ако код 
себе нема легитимацију, осим ако је ангажован као редар на јавном окупљању. 

Службеник обезбеђења за време обављања послова приватног 
обезбеђења легитимацију, по правилу, носи истакнуту на предњој спољној 
страни униформе или одеће, изузев у случају када врши физичко обезбеђење 
лица. Ознака припадности правном лицу и предузетнику за приватно 
обезбеђење, знак (лого) и натпис „Обезбеђење”, а додатно и натпис „Security”, 
морају бити истакнути на видном делу униформе или опреме службеника 
обезбеђења.  

Службеник приватног обезбеђења дужан је дати легитимацију на увид 
овлашћеном полицијском службенику или грађанину према коме примењује 
овлашћења из овог закона на њихов захтев.  

Легитимација садржи име и презиме, фотографију и овлашћења 
службеника приватног обезбеђења коме је издата.  

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужно је да врати 
легитимацију службеника обезбеђења Министарству у року од осам дана од: 

1) дана престанка радног односа, ангажовања или рапоређивања на 
друго радно место службеника обезбеђења без примене овлашћења; 

2) дана обавештавања о одузимању лиценце или истека рока важења 
лиценце; 

3) дана престанка рада или брисања из регистра привредних 
субјеката. 

Службеник обезбеђења коме је престао радни однос, ангажовање или је 
распоређен на радно место без примене овлашћења дужан је да по захтеву 
правном лицу или предузетнику врати легитимацију, осим у случају када је 
изгубљену легитимацију огласио неважећом. 

Враћена легитимација поништава се.” 

Члан 32. 

У члану 65. став 2. реч: „бело” замењује се речју: „жуто”. 

Члан 33. 

Члан 66. брише се. 

Члан 34. 

После члана 67. додаје се нови члан 67а који гласи: 

„Члан 67а 

Правна лица, предузетници и школске установе које имају овлашћење за 
спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења воде следеће 
евиденције:  
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1) Евиденцију о предавачима и контролорима стручне обуке која 
садржи:  

(1) пријаву за предавача или контролора стручне обуке,  

(2) фотокопије аката којима се доказује испуњеност услова за 
спровођење стручне обуке, 

(3) назив програмске јединице за предмете/теме за коју је 
предавач/контролор ангажован;  

2) Евиденцију о полазницима обуке која садржи:  

(1) пријаву за похађање стручне обуке,  

(2) уговор о организовању и спровођењу стручне обуке за полазника 
обуке,  

(3) план стручне обуке по програму обуке и терминима наставних 
јединица по датуму и време и евиденцију присутности полазника 
на стручној обуци,  

(4) завршни тест полазника обуке; 

3) Дневник стручне обуке који садржи: 

(1) списак полазника циклуса обуке (име, презиме и по потреби 
средње име), 

(2) датум и време обраде наставних јединица, име, презиме 
предавача, име и презиме полазника који је одсутан са обуке, 

(3) датум и време обраде наставних јединица допунске обуке, име, 
презиме предавача, име и презиме полазника који је присутан на 
допунској обуци;  

4) Евиденцију издатих потврда о обучености, која садржи: 

(1) редни број,  

(2) име, презиме и ЈМБГ лица коме је издата потврда, 

(3) врсту/назив програма обуке и трајање обуке у данима и 
наставним часовима, 

(4) евиденциони број потврде, датум и место издавања. 

Податке у евиденцији из става 1. тачка 2) подтачка (3) и тачка 3. подтач. 
(2) и (3) уносе предавачи који су држали обуку.  

Евиденције из става 1. овог члана воде се ручно или електронски у 
складу са прописима којима се уређује заштита података о личности и чувају се 
десет година.” 

Члан 35. 

Наслов изнад члана 70. и члан 70. мењају се и гласе: 

„X. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Члан 70. 

Надзор приватног обезбеђења врши Министарство и надлежне 
инспекцијске службе у складу са утврђеним делокругом.  

Министарство врши надзор испуњености услова и начина обављања 
делатности, примену овлашћења и вођење евиденција у складу са овим 
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законом и спровођење прописа о држању и ношењу оружја приватног 
обезбеђења.” 

Члан 36. 

Члан 71. мења се и гласи: 

„Члан 71. 

Полицијски службеник који обавља послове утврђене прописима о 
приватном обезбеђењу (у даљем тексту: овлашћени полицијски службеник), у 
вршењу надзора над спровођењем овог закона, има право и дужност да 
проверава услове и начин обављања делатности, примену овлашћења, вођење 
евиденција, начин чувања и ношења ватреног оружја, као и да, по потреби, 
спроводи и друге радње којима се остварује непосредан и ненајављен увид у 
вршење послова приватног обезбеђења.  

Овлашћени полицијски службеник о спроведеном надзору сачињава 
записник. 

Записник се по правилу сачињава у службеним просторијама 
Министарства најкасније у року од три дана од дана завршеног надзора. 

Надзирани субјект дужан је да полицијском службенику омогући вршење 
надзора, стави на располагање одговарајућу документацију и пружи све 
потребне податке и обавештења. 

Одговорно лице надзираног органа може да стави примедбе у писаном 
облику на записник о обављеном надзору у року од три дана од дана 
обавештавања о записнику. 

Овлашћени полицијски службеник дужан је да размотри примедбе на 
записник о обављеном надзору и да, према потреби, понови радње на које се 
примедбе односе, односно да измени или одустане од предложене мере. 

У току надзора овлашћени полицијски службеници могу, уз потврду, 
привремено одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију, видео 
снимке или друге исправе, до окончања поступка надзора. 

Контролу службеника обезбеђења и редара могу вршити униформисани 
полицијски службеници Министарства у погледу ношења униформе, опреме, 
оружја и муниције, поседовања легитимације и начина примене овлашћења, о 
чему сачињавају извештај.” 

Члан 37. 

Члан 72. мења се и гласи: 

„Члан 72. 

Ако надзирани орган у остављеном року није отклонио надзором 
утврђене неправилности и недостатке који су унети у записник о обављеном 
надзору, решењем ће се наложити мере и одредити рок за њихово отклањање.  

О примедбама на записник из члана 71. овог закона овлашћени 
полицијски службеник не одлучује посебно, већ их цени све заједно и сваку 
посебно у образложењу решења из става 1. овог члана. 

Решењем се може забранити надзираном субјекту обављање 
делатности или обуке приватног обезбеђења у периоду до 60 дана ако 
делатност врши без лиценце или овлашћења. 
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Надзирани субјекат коме је привремено забрањено обављање 
делатности може наставити са њиховим обављањем ако се у контролном 
надзору утврди да је отклонио неправилности и недостатке.” 

Члан 38. 

После члана 75. додају се назив главе и члан 75а који гласе: 

„XА ОЦЕНА УСАГЛАШЕНОСТИ УСЛУГА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 75а 

Акредитовано тело врши оцењивање усаглашености квалитета услуга 
приватног обезбеђења у складу са важећим српским и европским стандардима, 
по захтеву корисника услуга приватног обезбеђења, даваоца услуга приватног 
обезбеђења и других заинтересованих страна. 

Акредитовано тело за оцену усаглашености квалитета услуга приватног 
обезбеђења из става 1. овог члана акредитује се код надлежног тела за 
акредитацију. 

Ради извршавања појединих послова оцене усаглашености услуга 
приватног обезбеђења, акредитовано тело може ангажовати акредитоване 
лабараторије, правна лица, научне установе, институте или стручна лица из 
области друштвене безбедности или техничке заштите.” 

Члан 39. 

Члан 76. мења се и гласи: 

„Члан 76. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице за приватно обезбеђење ако:  

1) врши полицијске или друге послове безбедности које врше органи 
државне управе, односно ако врши послове који су у искључивој надлежности 
државних органа и примењује оперативне методе и средства, односно 
оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи примењују на 
основу посебних прописа (члан 2. ст. 2. и 3);  

2) врши послове посредовања у наплати потраживања (члан 7);  

3) за послове приватног обезбеђења ангажује физичко лице без 
лиценце за вршење послова приватног обезбеђења или за вршење послова 
редарске службе ангажује физичко лице без лиценце за вршење послова 
редарске службе (члан 8); 

4) послове приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врши на 
начин којим се омета рад државних органа и нарушава спокојство грађана (члан 
19);  

5) врши послове приватног обезбеђења, а нема закључен писани 
уговор са правним или физичким лицем коме пружа услуге или закључи уговор 
којим се уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су предвиђени 
актом о процени ризика (члан 20. ст. 1. и 4);  

6) врши послове приватног обезбеђења, а не сачини план обезбеђења 
или ако план обезбеђења не садржи и план система техничке заштите, када се 
кориснику пружају услуге техничке заштите (члан 20. ст. 7 – 10);  

7) послове физичке заштите врши ван штићеног објекта или границе 
штићеног простора (члан 21. став 2);  
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8) поседује ватрено оружје које по врсти и броју не одговара 
дозвољеним врстама и броју оружја и муниције (члан 24);  

9) техничка средства која се користе у обављању послова приватног 
обезбеђења користи на начин којим се нарушава приватност других (члан 31. 
став 2);  

10) при вршењу послова заштите објекта или простора који се користе 
за јавну употребу користи уређаје за снимање слике, а на видљивом месту не 
истакне обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем 
или ако не архивира снимке или архивиране снимке, на захтев, не стави на 
увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 1);  

11) податке са архивираних снимака не користи у сврху за коју су 
прикупљени или ако их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 32. ст. 2. и 
3);  

12) изврши планирање система техничке заштите без процене ризика, 
када је она по закону обавезна (члан 34); 

13) за послове пратње и обезбеђења транспорта и преноса новца, 
вредносних и других пошиљака, користе специјална возила за транспорт која не 
испуњавају прописане услове (члан 36);  

14) при обављању послова пратње и обезбеђења транспорта и преноса 
новца, вредносних и других пошиљака, посаду специјалног возила не 
сачињавају најмање два службеника обезбеђења или ако су службеници 
обезбеђења из различитих правних лица или ако свим члановима посаде не 
обезбеди прописану врсту ватреног оружја и другу опрему у складу са овим 
законом (члан 37);  

15) врши послове обезбеђења преношења новца и вредносних 
пошиљки пешице, а не користи системе за електрохемијску заштиту вредности 
и кофер у складу са овим законом (члан 38);  

16) за преношење новца и вредносних пошиљки пешице не ангажује 
најмање једног службеника обезбеђења или ако службенику обезбеђења не 
омогући уређај за комуникацију са контролним центром (члан 39); 

17) организује послове одржавања реда, односно редарску службу са 
ношењем оружја (члан 40. став 3);  

18) контролни центар нема организовано дежурство најмање једног 
оператера током 24 часа или патролни тим за интервенцију током 24 часа од 
најмање два службеника обезбеђења или писане процедуре за обављање 
послова за сваки штићени објекат (члан 44. став 4); 

19) приликом вршења послова приватног обезбеђења службеници 
обезбеђења не носе униформу (члан 60. став 1);  

20) користи униформу и знак (лого) приватног обезбеђења, који се, по 
изгледу и боји, јасно не разликују од униформи и ознака на возилима 
службеника полиције, војске, царине или униформе и ознаке било ког другог 
државног органа (члан 61); 

21) не поднесе захтев за издавање легитимације службенику 
обезбеђења који испуњава услове за издавање легитимације (члан 63. став 1); 

22) ознака припадности, знак (лого) и натпис „Обезбеђење”, осносно 
„Security” нису истакнуте на видном делу униформе и опреме службеника 
обезбеђења (члан 63. став 5); 
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23) не врати Министарству легитимацију службеника обезбеђења (члан 
63. став 8); 

24) користи возила која су опремљена специјалном звучном и 
светлосном сигнализацијом (члан 65. став 1);  

25) податке који су прикупљени у вршењу послова приватног 
обезбеђења користи супротно од сврхе за коју су прикупљени или их уступи 
трећим лицима или их јавно објави (члан 68. став 1);  

26) податке из збирке података, која је успостављена уговором, или на 
основу пристанка у писаном облику, у случају испуњења или раскида уговора, 
односно повлачења пристанка у писаном облику, не преда кориснику или их не 
брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења 
пристанка, односно ако, у року од осам дана, не уништи друге податке који нису 
од значаја или које корисник одбије да преузме (члан 68. став 3);  

27) као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује 
тајност података, не чува све податке које сазна у вршењу послова (члан 69. 
став 1);  

28) овлашћеном полицијском службенику не омогући вршење надзора 
или не стави на располагање одговарајућу документацију или не пружи све 
потребне податке и обавештења (члан 71. став 4). 

За радње из става 1. тач. 1) – 8) и 28) овог члана, поред новчане казне, 
правном лицу за приватно обезбеђење изриче се и заштитна мера забране 
вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.  

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.  

Одговорном лицу у правном лицу, поред новчане казне, изриче се 
заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове, у трајању 
од три месеца до једне године, за прекршаје из става 1. тач. 1) – 8) и 28) овог 
члана.  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник 
за приватно обезбеђење новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.  

За радње из става 1. тач. 1) – 8) и 28) овог члана, поред новчане казне, 
предузетнику за приватно обезбеђење изриче се и заштитна мера забране 
вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.” 

Члан 40. 

Члан 77. мења се и гласи: 

„Члан 77. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице за приватно обезбеђење ако:  

1) у року од осам дана не обавести надлежну полицијску управу о 
престанку рада или гашењу (члан 18); 

2) у року од 8 дана од настале промене месно надлежној полицијској 
управи не достави обавештење о закључењу, анексу или раскиду уговора (члан 
20. став 11); 

3) службенику обезбеђења који врши послове приватног обезбеђења 
са оружјем не изда налог за ношење оружја (члан 26. став 1); 
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4) послове приватног обезбеђења врши са оружјем, а најмање 
једанпут годишње не изврши вежбовно гађање за службенике обезбеђења који 
раде на пословима обезбеђења са оружјем (члан 28);  

5) употребљава техничка средства која, у погледу квалитета, 
сигурности и гаранција, не испуњавају законске норме и техничке стандарде 
који важе у Републици Србији или ако их не одржава у исправном и 
функционалном стању (члан 35);  

6) за вршење послова одржавања реда, односно редарске службе на 
јавном скупу ангажује више од 10 службеника обезбеђења или редара, а не 
сачини план обезбеђења (члан 41. став 1);  

7) организује вршење послова редарске службе током којих 
службеници обезбеђења нису у униформи или ако службеници обезбеђења и 
редари нису опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са 
светлоодбојним тракама и утврђеним натписима (члан 42. ст. 1. и 2);  

8) Контролни центар не води прописану евиденцију (члан 44. став 6); 

9) у року од 48 часова не достави полицијској управи извештај о 
употреби средстава принуде са мишљењем (члан 56. став 4); 

10) у прописаном року не поднесе захтев за издавање легитимације 
службенику обезбеђења који испуњава услове за издавање легитимације (члан 
63. став.1); 

11) у прописаном року не врати Министарству легитимацију службеника 
обезбеђења (члан 63. став 8); 

12) прописане евиденције не води и не чува или их води и чува на начин 
који није прописан (члан 67); 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу за приватно обезбеђење новчаном казном од 25.000 до 
80.000 динара.  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник 
за приватно обезбеђење новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара.” 

Члан 41. 

Члан 78. мења се и гласи: 

„Члан 78. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара и заштитном мером 
забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци 
до три године, казниће се за прекршај правно лице ако:  

1) врши делатност приватног обезбеђења без лиценце (члан 8. став 1); 

2) за вршење послова приватног обезбеђења ангажује правно лице, 
предузетника или физичко лица без лиценце за вршење послова приватног 
обезбеђења (члан 8. став 1);  

3) за послове редарске службе ангажује физичка лица без лиценце за 
вршење послова редарске службе (члан 8. став 2) 

Одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 50.000 
до 150.000 динара и заштитном мером забране одговорном лицу да врши 
одређене послове у трајању од три месеца до једне године, за прекршаје из 
става 1. овог члана. 
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За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник 
новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара и заштитном мером забране 
вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.  

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара и заштитном 
мером забране вршења одређених делатности у трајању од три месеца до 
годину дана, казниће се за прекршај физичко лице које врши послове приватног 
обезбеђења без лиценце или редарску службу без лиценце (члан 8).” 

Члан 42. 

Члан 79. мења се и гласи: 

„Члан 79. 

Новчаном казном од 10.000 до 80.000 динара, казниће се за прекршај 
службеник обезбеђења ако:  

1) послове приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врши на 
начин којим се омета рад државних органа и нарушава спокојство грађана (члан 
19);  

2) самостално пружа услуге приватног обезбеђења правном или 
физичком лицу, а није запослен нити по уговору ангажован у правном лицу или 
код предузетника за приватно обезбеђење нити је регистрован као предузетник 
(члан 20. став 1); 

3) врши послове физичке заштите лица у грађанском оделу, а оружје 
не носи на прописан начин (члан 22. став 2); 

4) у вршењу послова физичке заштите лица, имовине и пословања, 
изузев у случајевима из члана 25. став 2. овог закона, оружје и муницију носи 
ван штићеног објекта или простора (члан 25. став 1);  

5) носи оружје, а код себе нема налог за ношење службеног оружја или 
на захтев овлашћеног лица Министарства не да на увид оружје и налог или ако 
за време вршења посла носи лично оружје (члан 26. ст. 2. и 3); 

6) ван штићеног објекта не поступи по наређењу полицијског 
службеника, осим у случајевима када би тим поступањем извршио кривично 
дело (члан 27);  

7) редарску службу врши са оружјем (члан 40. став 3);  

8) током вршења посла у редарској служби регулише саобраћај ван 
границе штићеног простора (члан 42. став 3); 

9) у патролном тиму не интервенише у складу са писаним 
процедурама или не утврди разлоге активирања аларма, или ако се креће 
улицама и путним правцима који нису утврђени писаним процедурама, осим у 
случајевима више силе, или ако као вођа тима или оператер контролног центра 
о вршењу кривичног дела или прекршаја са елемeнтима насиља не обавести 
полицију, односно друге јавне службе када постоји потреба за њиховим 
ангажовањем (члан 44. ст. 7– 9); 

10) врши радње на које није овлашћен (члан 46);  

11) врши преглед лица које није истог пола, изузев када је неопходан 
хитан преглед лица ради одузимања оружја или предмета подобних за напад 
или самоповређивање (члан 49. став 4);  

12) не сачини потврду о привремено одузетим предметима или не чува 
привремено одузете предметe или их не врати лицу које напушта штићени 
објекат или их не преда полицијским службеницима (члан 49. ст. 7 – 10);  
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13) о привременом задржавању лица одмах не обавести полицију (члан 
50. став 2);  

14) средства за везивање употреби на начин који није прописан (члан 
51. став 2);  

15) не престане са употребом физичке снаге након престанка напада 
или отпора лица (члан 52. став 5);  

16) не престане са употребом гасног спреја након престанка напада или 
активног отпора лица или не обезбеди пружање адекватне медицинске помоћи 
лицу након употребе гасног спреја или ако ова средства употребљава на начин 
који није прописан (члан 53 ст. 3–5); 

17) за вршење послова користи псе који нису дресирани за вршење 
приватног обезбеђења или ако их не води водич пса или ако се приликом 
употребе пса изазива узнемиреност грађана (члан 54);  

18) не пружи прву помоћ лицу које је повређено употребом средстава 
принуде или одмах не обавести лекарску службу или ако о употреби средстава 
принуде одмах не обавести полицију, или ако извештај о употреби средстава 
принуде, у року од 12 часова, не достави одговорном лицу у правном лицу или 
код предузетника за приватно обезбеђење (члан 56. ст. 1 – 3);  

19) униформу носи на начин који није прописан (члан 60. ст. 1. и 2);  

20) приликом вршења послова обезбеђења и примене овлашћења код 
себе нема легитимацију, или ако је не да на увид овлашћеном полицијском 
службенику или грађанину према коме примењује овлашћење, на њихов захтев 
(члан 63. ст. 4. и 6);  

21) по престанку радног односа, ангажовања или распоређивања на 
друго радно место без примене овлашћења на захтев правног лица или 
предузетника, не врати легитимацију (члан 63. став 9);  

22) као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује 
тајност података, не чува све податке за које сазна у вршењу послова (члан 69); 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај 
редар за прекршаје из става 1. овог члана тач. 1), 6), 7), 8), 10 – 13), 15) и 18). 

За радње из става 1. овог члана, службенику обезбеђења, поред 
новчане казне, може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених 
делатности у трајању од три месеца до једне године.” 

Члан 43. 

Члан 80. мења се и гласи: 

„Члан 80. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице које користи услуге приватног обезбеђења ако:  

1) нема закључен писани уговор са правним лицем или предузетником 
за приватно обезбеђење које је ангажовало да му пружа те услуге (члан 20. 
став 1);  

2) не прихвати да на видљивом месту истакне обавештење да је 
објекат или простор који се користи за јавну употребу, заштићен видео 
обезбеђењем или ако архивиране снимке не чува најмање 30 дана или ако их, 
на захтев, не стави на увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 
1);  
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За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник 
који користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 250.000 до 
500.000 динара.  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице 
које користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 
150.000 динара.”  

Члан 44. 

Члан 81. мења се и гласи: 

„Члан 81. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице које користи услуге приватног обезбеђења ако не осигура 
одржавање и сервисирање техничких средстава у складу са овим законом и 
уговором (члан 35. став 2).  

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу који користе услуге приватног обезбеђења новчаном 
казном од 25.000 до 80.000 динара.  

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник 
који користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 
250.000 динара.  

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице 
које користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 25.000 до 80.000 
динара.” 

Члан 45. 

Члан 82. мења се и гласи: 

„Члан 82. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за 
прекршај организатор скупа ако: 

1) за послове редарске службе ангажује физичка лица без лиценце за 
вршење послова редарске службе (члан 8. став 2); 

2) организује послове одржавања реда, односно редарску службу са 
ношењем оружја (члан 40. став 3);  

3) за вршење послова одржавања реда, односно редарске службе на 
јавном скупу ангажује више од 10 редара, а не сачини план обезбеђења или ако 
план обезбеђења са пријавом не достави Министарству (члан 41);  

4) организује вршење послова редарске службе током кога редари 
нису опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са светлоодбојним 
тракама и утврђеним натписима (члан 42. ст. 1. и 2);  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и вођа 
окупљања и одговорно лице редарске службе новчаном казном од 25.000 до 
50.000 динара.” 
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Члан 46. 

Члан 83. мења се и гласи: 

„Члан 83. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице које обавља самозаштитну делатност, ако: 

1) за обављање самозаштитне делатности није добило одговарајућу 
лиценцу (члан 45. став 1); 

2) обавља послове процене ризика у заштити лица, имовине и 
пословања и техничке заштите супротно одредбама овог закона (члан 45. став 
3); 

3) врши транспорт новца, вредносних и других пошиљки за сопствене 
потребе, а није добило одговарајући лиценцу (члан 45. став 4); 

4) пружа услуге обезбеђења другима (члан 45. став 5).  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник 
који организује самозаштитну делатност, новчаном казном од 250.000 до 
500.000 динара.” 

Члан 47. 

Члан 84. мења се и гласи: 

„Члан 84. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за 
прекршај привредно друштво и школска установа која спроводи обуку физичких 
лица за вршење послова приватног обезбеђења, ако: 

1) обуку спроводи без добијеног овлашћења Министарства (члан 13. 
став 1);  

2) спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног 
обезбеђења, а не испуњава или престане да испуњава материјалне, техничке, 
стручне и кадровске услове за обављање послова обуке (члан 13. став 1);  

3) спроводи обуку за вршење послова приватног обезбеђења ван 
простора за који је добијено овлашћење или спроводи обуку на начин који је 
супротан програму и плану обуке или изда потврду о завршеној обуци 
полазницима обуке, који је нису похађали у складу са програмом и планом 
обуке (члан 13. став 6); 

4) не достави обавештење Министарству о почетку циклуса обуке 
(члан 13. став 7); 

5) прописане евиденције не води и не чува их или их води и чува на 
начин који није прописан (члан 67а). 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај предузетник који 
је овлашћен да спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног 
обезбеђења новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара. 
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За радњу из става 1. тачка 5) овог члана, казниће се за прекршај и 
физичко лице – предавач новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 
динара.” 

Члан 48. 

Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се у року од 12 месеци 
од дана његовог ступања на снагу. 

Прописи донети на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени 
гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) остају на снази до доношења прописа којим се 
стављају ван снаге, ако нису у супротности са одредбама овог закона. 

Члан 49. 

Сви поступци започети до ступања на снагу овог закона окончаће се 
применом прописа према којима су започети. 

Стручни испит положен пре ступања на снагу овог закона остаје да важи. 

Лиценце издате пре ступања на снагу овог закона остају да важе до 
истека рока на који су издате. 

Овлашћења за спровођење стручне обуке која су издата на основу 
Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) 
важе шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. За издавање новог 
овлашења за спровођење стручне обуке подноси се захтев са потребним 
доказима у складу са овим законом. Од наплате таксе за издавање првог 
овлашћења за спровођење стручне обуке у складу са овим законом, ослобађају 
се само привредна друштва, правна лица и школске установе који су приликом 
издавања претходног овлашћења платили таксу у износу предвиђеном 
тарифним бројем 43а закона којим се уређују административне таксе. 

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење дужни су да, у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, обезбеде пословни 
простор у складу са овим законом. 

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење чија возила су 
опремљена белим ротационим или трепћућим светлима дужни су да боју 
светла ускладе са одредбом члана 32. овог закона, у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу овог закона.” 

Члан 50. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

  I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 4. 
Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија, између 
осталог, уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених 
грађана 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 
42/15) донет је 2013. године. Изменама овог закона из 2015. године, његова 
примена одложена је до 1. јануара 2017. године. 

На основу свеобухватне анализе и резултата примене Закона о 
приватном обезбеђењу у претходном периоду, уочени су одређени недостатци 
у оквиру рада сектора приватне безбедности, које је потребно отклонити  
прецизирањем појединих одредаба и уз побољшање постојећих решења у 
Закону, ради омогућавања његове ефикасније примене.  

Наиме, проблеми у примени овог закона јавили су се делом због 
неусаглашености са општим прописимакоји уређују: рад и радне односе; управни 
поступак (посебно у делу издавања лиценци приватног обезбеђења); 
обезбеђење јавних окупљања, односно спортских манифестација; недовољно 
јасно дефинисане услове за примену овлашћења службеника обезбеђења, 
поступање са ватреним оружјем и другим средствима принуде. Министарству 
унутрашњих послова у пракси проблеме ствара и недовољно јасно уређен начин 
вршења надзора и контроле приватног обезбеђења као инеусаглашеност 
канзнених одредби са диспозицијама у закону. Такође, у једном делу закона, 
постоји и терминолошка неусаглашеност са међународним и српским 
стандардима из области приватне безбедности. 

Међутим и поред уочених недостатака, кроз примену Закона о 
приватном обезбеђењу успостављен је, у доброј мери, ефикасан систем 
приватне безбедности, што се, закључно са 30. маја 2018. године, може изразити 
кроз следеће бројчане показатеље: стручни испит приватног обезбеђења 
положило је 37.920 кандидата; физичким лицима издато је 33.310 лиценци 
приватног обезбеђења; правним лицима издато је 890 лиценци приватног 
обезбеђења, као и 82 овлашћења центрима за обуку приватног обезбеђења. 

Ради унапређења рада сектора приватне безбедности, усаглашавања 
стандарда рада у овој области, умањења дела непотребних обавеза овог 
сектора (које простичу из садашњих одредби Закона о приватном обезбеђењу), 
унапређења рада Министарства унутрашњих послова у спровођењу надзора и 
стварања услова за образовање стручних акредитованих радних тела (која ће 
обављати послове усаглашавања техничких и других стандарда у раду 
приватног обезбеђења), те ради усаглашавања обављања послова приватне 
безбедности са европским стандардима у поступку придуживања ЕУ, 
неопходне су предложене измене и допуне Закона о приватном обезбеђењу. 
 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 Чланом 1. Предлога закона измењен је члан 3. Закона, односно појмови 
који се користе у Закону усаглашавају се са српским и ЕУ стандардима из 
области приватног обезбеђења, што ће у значајној мери олакшати и унапредити 
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примену закона и унапредити међусобну комуникацију свих субјеката приватног 
обезбеђења. Уводи се и одредба о једнаком родном значењу израза. 
 Чланом 2. Предлога закона мења се члан 5. Закона, брисањем става 4. 
који гласи: „Ближе критеријуме за одређивање објеката из члана 4. став 1. овог 
закона и начин вршења послова заштите обавезно обезбеђених објеката 
прописује Влада”. Наиме, критеријуми за одређивање објеката који се обавезно 
обезбеђују утврђују се одговарајућим законским и подзаконским прописима из 
области одбране и критичне инфраструктуре, те из тог разлога не могу бити 
предмет уређења овог закона. Поред тога, начин обезбеђења ових, али и свих 
других објеката је на јединствен начин уређен овим законом, те у том смислу 
нема потребе обавезно обезбеђење објекте посебно издвајати и за њих 
прописивати посебне процедуре обезбеђења. 
 Чланом 3. Предлога закона извршена је допуна члана 8. Закона тако што 
су предвиђени и послови редарске службе. Наиме, Закон о јавном окупљању 
организаторима окупљања ствара обавезу ангажовања редарске службе. У 
досадашњој примени Закона о приватном обезбеђењу, а пре свега због броја  
спортских приредби који на годишњем нивоу броје и до 50 000 оваквих 
окупљања уочено је да правна лица и предузетници за приватно обезбеђење 
не располажу, у свим случајевима, људским капацитетима да се овакви 
догађаји адекватно обезбеде, због чега се јавила потреба за лиценцирањем 
редара. Посебан проблем је уочен у области организовања спортских 
манифестација, где организатори окупљања, посебно у мањим срединама, нису 
у могућности да ангажују приватно обезбеђење, јер нема довољно правних 
лица и предузетника који обављају ову делатност или немају довољно 
расположивих ресурса да пруже услугу обезбеђења јавног скупа поред својих 
редовних обавеза. Будући да су Законом о приватном обезбеђењу укинуте 
одредбе Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама, које се односе на организовање, обуку и рад редарске службе, 
уређењем редарске службе у овом закону у делу обезбеђења јавних окупљања, 
створиће се амбијент за потпуно и доследно спровођење Закона о јавном 
окупљању и омогућиће се организаторима окупљања да, под условима из овог 
закона, организују обезбеђење јавног окупљања ангажовањем обучених редара 
или ангажовањем професионалне организације приватног обезбеђења. 
 Чланом 4. Предлога закона мења се члан 9. Закона тако што се мења 
назив лиценце за правна лица и предузетнике у тачки 2) ради усаглашавања 
назива ове лиценце са стандардима из области приватног обезбеђења, 
односно ради уређења назива за услуге и категорије услуга физичке и 
интегрисане физичко-техничке заштите, без непотребног помињања 
подкатегорија ове услуге као што је одржавање реда на јавним окупљањима, 
при чему је додавањем нове тачке 2а), извршено разграничење ове лиценце у 
односу на начин пружања услуга физичке заштите са или без ватреног оружја, 
што је битна чињеница приликом утврђивања услова за издавање ових 
лиценци правним лицима и предузетницима који намеравају да обављају 
послове приватног обезбеђења. Поред тога, уводе се нове тачке 7) и 8) којима 
се уводе: лиценца за вршење послова самозаштитне делатности и лиценца за 
вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних 
пошиљки за сопствене потребе. На овај начин самозаштитна делатност се у 
потпуности одваја од дела приватног обезбеђења које пружа услуге на 
тржишту, а утврђивање две лиценце у области самозаштите је неопходно због 
посебних услова које мора да испуни правно лице или предузетник који 
намерава да за сопствене потребе врши послове обезбеђења транспорта.  
 Чланом 5. Предлога закона мења сечлан 10. Закона о приватном 
обезбеђењу, којим се уређују услови за издавање лиценце правном лицу и 
предузетнику за обављање приватног обезбеђења. Јасније се дефинише 
претежна шифра којом се у регистар привредних субјеката у Републици Србији 
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уписују ове организације у делатности приватног обезбеђења и услуга система 
обезбеђења и успоставља се обавеза поседовања Контролног центра 
(сопствени или уговорени) за одређене категорије услуга, што је у закону и до 
сада био услов али недовољно видљив приликом издавања лиценце, будући 
да је ова одредба била у одредбама о контролном центру. Недовољно 
транспарентно постављени сви услови за добијање лиценце на једном месту у 
закону, у пракси, су доводили до проблема и одуговлачења поступака 
издавања лиценци, због потребе испуњења „додатних услова”. Остале измене у 
овом члану представљају терминолошко усклађивање са одговарајућим 
терминима у закону. Уводе се и изузеци у погледу посебних услова за 
издавање лиценце у погледу броја запослених за предузетника. 
 Чланом 6. Предлога закона мења се члан 11. Закона и то изменом става 
1. тачке 2), тако што се назив лиценце који се издаје физичком лицу ради 
обављања послова службеника обезбеђења терминолошки усклађује са 
одговарајућим стандардима у области приватног обезбеђења. Поред тога, овим 
изменама брише се назив лиценце одговорног лица за заштиту, будући да за 
ову лиценцу до сада није била предвиђена посебна обука, нити је за тим било 
потребе, јер су органзације за приватно обезбеђење, у складу са прописима о 
привредним друштвима и одредбама овог закона, за одговорно лице 
постављала лица која поседују било коју лиценцу приватног обезбеђења која се 
издаје физичком лицу. Такође, стандардима из области приватног обезбеђења 
нису предвиђене посебне обуке одговорних лица у организацијама приватног 
обезбеђења. Уместо досадашњег става 2. овог члана, који је у пракси стварао 
простор за различита тумачења, што је отклоњено изменом одређених чланова 
закона које се односе на права и дужности предузетника за приватно 
обезбеђење, уводи се Лиценца за вршење послова редарске службе, коју 
Министарство унутрашњих послова издаје физичким лицима, а која испуњавају 
услове прописане законом. 
 Чланом 7. Предлога закона мења се члан 12. Закона, увођењем општег 
услова за добијање сваке од утврђених лиценци, у погледу обавезне пријаве 
пребивалишта на територији Републике Србије, а имајући у виду да се 
безбедносне провере врше (између осталог) по месту пребивалишта лица. 
Такође, општи услов за издавање лиценце физичком лицу, који се односи на 
психофизичку способност, усаглашава се са одговарајућим одредбама прописа 
који се односе на оружје, када се тражи лиценца за рад са оружјем и јасно 
дефишу безбедносне сметње као чињенице чије постојање онемогућава 
издавање лиценце физичком лицу. Наиме, важећим законом одређене 
категорије лица су биле ослобођене обуке за приватно обезбеђење, а 
изменама закона се овај број лица проширује на лица која обављају послове 
правосудне страже и извршења кривичних санкција, као и на лица која имају 
средње или високо образовање из области безбедности. Такође, као нова 
категорија уводи се лиценца физичком лицу за обављање редарске службе и 
уређују услови издавања лиценце за редара. 
 Чланом 8. Предлога закона мења се члан 13. Закона и то из разлога што 
је важећим законом пропуштено адекватно уређење питања обука приватног 
обезбеђења, услови, надлежност за спровођење обуке, поступак издавања и 
одузимања овлашћења за обуку и друга питања у вези обуке приватног 
обезбеђења, већ су иста уређена подзаконским актима. Као последица 
пропуштања нормативног уређења ових питања у закону, један број ималаца 
овлашћења за спровођење обуке није на адекватан начин спроводио обуку, те 
о томе водио уредну евиденцију, при чему за такво понашање није могао бити 
санкционисан, нити му је могло бити одузето овлашћење, јер је по 
подзаконским прописима испуњавао техничке услове за поседовање 
овлашћења, а у казненим одредбама није било одредби по којима би се имаоци 
овлашћења могли санкционисати. Циљ предложених измена закона је да се у 
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делу обуке приватног обезбеђења успоставе виши стандарди и квалитетнија 
стручна обука службеника приватног обезбеђења, чиме би се укупан квалитет 
рада приватног обезбеђења подигао на виши ниво. 
 Чл. 9 – 11 Предлога закона мењају се чл. 15 – 17 Закона, ради 
усаглашавања овог закона са одредбама Закона о општем управном поступку. 
 Чланом 12. Предлога закона мења се члан 20. Закона тако што се, поред 
досадашњег уређења садржаја уговора о пружању услуга приватног 
обезбеђења и обавештења које се доставља полицији, уређује и потреба и 
сврха вршења процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и начин 
планирања обезбеђења, односно план поступања са ризицима. Наиме, процена 
ризика у заштити лица, имовине и пословања одредбама Закона о приватном 
обезбеђењу није уређена, осим у делу обавезе код упостављања услуге 
техничке заштите, што није било добро решење, будући да се и остале услуге 
приватног обезбеђења (физичка заштита објеката и лица, јавних окупљања, 
транспорт вредности и др.) у начелу заснивају на процени ризика и планирању 
поступања са ризицима. Предложеним изменама закона уређују се и случајеви 
када није потребно вршити процену ризика, већ план поступања са очекиваним 
ризицима доносити на основу захтева корисника (на пример обезбеђење кућа, 
викендица, микро правних лица и др.), при чему се не искључује могућност да 
се по захтеву корисника уради и стручна процена ризика објекта који се штити. 
У досадашњој примени Закона о приватном обезбеђењу, већи број даваоца 
услуга али и корисника се обраћао са питањима да ли је потребна или није 
процена ризика, шта садржи план обезбеђења и др. будући да ова питања 
нисуна довољно јасан начин била уређена. Поред тога, обавеза даваоца услуга 
да обавештавају полицију о склапању уговора, изменама овог члана се умањује 
и то само на уговоре који се односе на заштиту лица која се врши употребом 
оружја, због кретања тих лица и ношења оружја на јавном месту и уговора који 
се односе на постављање видео надзора са снимањем, ради евенталног 
коришћења снимљеног материјала у вођењу законом уређених прекршајних 
или кривичних поступака. 
 Чланом 13. Предлога закона мења се члан 22. Закона којим се уређује 
начин пружања услуге физичког обезбеђења лица са или без коришћења 
оружја, будући да постојеће одредбе нису примењиве у пракси, јер предвиђају 
доношење планова обезбеђења, тражења и давања сагласности од стране 
полиције за кретање лица које се обезбеђује на јавном месту, чиме лично 
обезбеђење и коришћење ове услуге приватног обезбеђења постаје нека врста 
ограниченог и, без сагласности Министарства унутрашњих послова, практично 
недозвољеног кретања лица које се обезбеђује на јавном месту. Будући да се 
изменама овог закона уређује процена ризика у заштити лица, имовине и 
пословања, као и начин планирања обезбеђења, одредбе које садржи члан 22. 
потребно је, ради усаглашавања, изменити. 
 Чланом 14. Предлога закона мења се члан 24. Закона којим се уређује 
врста оружја која могу да се користе у обављању приватног обезбеђења, 
ограничења у набавци оружја се јасније дефинишу, уређује се распоређивање 
службеника обезбеђења који поседују лиценцу за рад са оружјем на радна 
места на којима се обављају ови послови са оружјем, што до сада није било 
уређено, као и држање и коришћење дугог оружја које поседују субјекти од 
стратешког значаја за Републику Србију. 
 Чланом 15. Предлога закона мења се члан 25. Закона, ради 
уподобљавања са изменама које се врше у члану 22. Закона. 
 Чланом 16. Предлога закона мења се члан 30. Закона, ради 
прописивања оних услуга које се, по природи ствари, не сматрају употребом 
техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и пословања на 
које је потребно примењивати одредбе овог закона. 
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Чланом 17. Предлога закона мења се члан 36. којим се врши 
усаглашавање овог закона са одредбама законских и подзаконских прописа који 
уређују јавни траспорт специјалних возила, будући да се више не издају 
дозволе за ванлинијски друмски превоз за ову категорију возила. 
 Чл. 18 – 20. Предлога закона мењају се чл. 40 – 42. Закона којим се 
уређује начин обезбеђења јавних окупљања, начин ангажовања редара, 
обавезе организатора окупљања, обавезе приватног обезбеђења и однос 
редара и службеника обезбеђења приликом обављања редарске службе. 
Такође се предвиђа и изузетак по ком одржавање реда на школским 
манифестацијама и одређеним спортским приредбама и другим јавним 
окупљањима, могу вршити само редари, када се на овај начин може обезбедити 
одржавање мирног окупљања, у складу са законом. 
 Чланом 21. Предлога закона мења се члан 44. Закона којим се уређује 
организација и начин рада контролног центра, оператера контролног центра, 
патролног тима за интервенцију и обавеза обавештавања о догађајима 
полиције и других служби када за тим постоји потреба. 
 Чланом 22. Предлога закона мења се члан 45. Закона којим се прописују 
услови организовања и начин обављања самозашитне делатности, правних 
лица и предузетника, који на овај начин или комбиновањем самозаштите са 
коришћењем услуга приватног обезбеђења, врше заштиту лица, имовине или 
пословања.  
 Чл. 23 – 30. Предлога закона мењају се чл. 46 – 50, 52, 53. и 57. Закона и 
истима се прописују услови и, у мери у којој је то потребно, начин примене 
овлашћења службеника обезбеђења, као и услови и начин употребе средстава 
принуде приликом обављања послова приватног обезбеђења. Изменом закона 
као ново средство принуде уводи се гасни спреј, односно спреј доза сузавца, 
бибера или друге надражујуће материје, које су иначе по прописима о оружју и 
муницији, дозвољени за набавку без одобрења надлежног органа. Будући да је 
коришћење овог средства блаже од ватреног оружја, а у појединим ситуацијама 
и од употребе физичке снаге, исто је сада прописано као средство принуде, 
чиме се приватном обезбеђењу омогућава да га користи у раду, под условима и 
на начин прописан овим законом. 
 Чланом 31. Предлога закона мења се члан 63. Закона и то 
усклађивањем одредби које се односе на издавање легитимиација службеника 
обезбеђењаса одредбама Закона о раду, тако да је изменама створена 
могућност да правно лице или предузетник може за све запослене (у радном 
односу или ангажоване ван радног односа) да тражи издавање легитимације, 
што до сада није био случај, када је у питању ангажовање ван радног 
односа.Такође, овим чланом уређује се обавеза поседовања легитимације када 
се обављају послови приватног обезбеђења, изглед легитимације, начин њеног 
коришћења, издавање, враћање и поништавање. 

 Чланом 32. Предлога закона врши се измена у члану 65. став 2. Закона 
где се правна лица и предузетници за приватно обезбеђење чија возила су 
опремљена белим ротационим или трепћућим светлима обавезују да уместо 
беле користе жуту боју светла како би се направила јасна дистинкција у односу 
на службе које могу користити бела светла.  

Чланом 33. Предлога закона брише се члан 66. Закона.Овај члан закона 
стављен је ван снаге Законом о евиденцијама и обради података у области 
унутрашњих послова (члан 67), а на овај начин се то чини транспарентнијим, 
имајући у виду да се поменутим законом одредбе прописа из делокруга овог 
министарства, у делу који се односи на садржину евиденција у којима се 
обрађују подаци о личности, описно, а не и децидно, стављају ван снаге. 
 Чланом 34. Предлога закона, додаје се нови члан 67а којим се уређују 
нове евиденције које ће водити правна лица, предузетници и школске установе 
које имају овлашћење за спровођење обуке за вршење послова приватног 
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обезбеђења и то: Евиденцију о предавачима и контролорима стручне обуке;  
Евиденцију о полазницима обуке; Дневник стручне обуке и Евиденцију издатих 
потврда о обучености, са роком чувања од десет година. 

Чл. 35. и 36. Предлога закона којим се мењају чл. 70. и 71. Закона, као и 
увођењем новог члана 75а (члан 38. Предлога закона), те нове главе Xа под 
називом: „Оцена усаглашености услуга приватног обезбеђења” уређују се 
надзор, инспекцијски надзор и оцена усаглашености услуга приватног 
обезбеђења. На овај начин се прописује да надзор врши Министартво 
унутрашњих послова, инспекцијски надзор надлежне инспекцијске службе, а 
оцену усаглашености услуга приватног обезбеђења за то стручно оспособљена 
и акредитована тела, у складу са важећим стандардима из области приватног 
обезбеђења. Поменутим одредбама се уређују права и дужности полицијских 
службеника који врше надзор над спровођењем овог закона, начин вршења 
надзора, као и мере које се у надзору изричу ради отклањања уочених 
неправилности, односно забране обављања делатности субјектима који немају 
одговарајућу лиценцу или овлашћење за обављање ових послова. 
 Чл. 39 – 47. Предлога закона мењају се чл. 76-84. Закона и прописују се 
санкције за прекршаје правних и физичких лица, предузетника за приватно 
обебеђење, ималаца овлашћења за спровођење обуке, организатора 
окупљања, одговорних лица и корисника услуга приватног обезбеђења 
примерено националним специфичностима. 

 Чл. 48 – 50. Предлога закона представљају прелазне и завршне одредбе 
и истима је предвиђено да се подзаконски акти утврђени овим законом донесу 
најкасније у року од 12 месеци од дана његовог ступања на снагу, као и  да 
прописи који су донети по Закону о приватном обезбеђењу („Службени гласник 
РС”, бр. 104/13 и 42/15) остају на снази до доношења прописа којима се 
стављају ван снаге, уколико нису у супротности за одредбама овог закона. 
Прописано је и да се сви започети поступци до ступања на снагу овог закона 
окончају применом прописа према којима су започети, да сви положени стручни 
испити остају да важе, као и издате лиценце до истека рока на који су издате. 
Такође, предвиђа се, због измена у области организовања и спровођења обуке 
приватног обезбеђења, да до сада издата овлашћења за обуку важе 6 месеци 
од ступања на снагу овог закона, у ком року се може тражити издавање новог 
овлашћења, без посебних трошкова уколико је приликом издавања претходног 
овлашћења уплаћена админитративне таксе у износу предвиђеном тарифним 
бројем 43а закона којим се уређују таксе. Прописано је и да су правна лица и 
предузетници за приватно обезбеђење дужни да у року од шест месеци, 
обезбеде пословни простор у складу са овим законом, као и рок у ком ће 
правна лица и предузетници за приватно обезбеђење чија возила су 
опремљена белим ротационим или трепћућим светлима ускладити боју светла 
са одредбом члана 32. овог закона. 

 
 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 
Републике Србије. 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 Услед разлога наведених у делу II. Образложења, а у циљу усклађивања 
важећег закона са домаћим и европским стандардима и другим прописима 
укључујући и прописе Европске уније у овој области, те предвиђања и 
унапређења појединих решења без којих би могле бити проузроковане штетне 
последице по рад органа и организација, предлаже се доношење закона по 
хитном поступку. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

Појмови који се користе у овом закону имају следеће значење: 

1) патролирање је услуга обезбеђења коју врше службеници обезбеђења 

крећући се у одређено време између више међусобно раздвојених 

места/објеката; 

2) легитимација је јавна исправа за легитимисање особа које врше послове 

приватног обезбеђења; 

3) корисник услуга је организација или лице који користе услуге приватног 

обезбеђења; 

4) правно лице за приватно обезбеђење је привредно друштво које обавља 

делатност приватног обезбеђења под условима из овог закона; 

5) предузетник за приватно обезбеђење је службеник обезбеђења који 

самостално обавља делатност приватног обезбеђења под условима из овог 

закона и који је, у складу са прописима, регистрован као предузетник; 

6) процена ризика је анализа и оцена у заштити лица, имовине и пословања; 

7) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења које су 

предвиђене у процени ризика; 

8) службеник обезбеђења је физичко лице, оба пола, које врши послове 

приватног обезбеђења; 

9) физичка заштита је услуга обезбеђења која се пружа првенствено личним 

присуством и непосредном активношћу службеника обезбеђења у одређеном 

простору и времену, као и применом мера и употребом средстава принуде; 

10) техничкa заштита је обезбеђење лица и имовине које се врши техничким 

средствима и уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, уградњом и 

одржавањем; 

11) физичко-техничка заштита је обезбеђење лица и имовине истовременом 

или комбинованом применом физичке и техничке заштите; 

12) лиценца је: 

(1) решење којим се правним лицима и предузетницима који испуњавају 

прописане услове, дозвољава обављање делатности приватног обезбеђења, 

(2) решење којим се физичким лицима која испуњавају прописане услове, 

дозвољава вршење послова приватног обезбеђења; 

13) штићени простор је простор на којем се врше услуге обезбеђења у складу 

са обимом уговорених обавеза са корисницима услуга обезбеђења; 
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14) самозаштитна делатност је делатност обезбеђења лица, имовине и 

пословања које организација обавља за сопствене потребе. Унутрашња служба 

обезбеђења (самозаштита) је унутрашњи облик организовања обезбеђења за 

сопствене потребе; 

15) безбедносна провера је провера коју, у складу са законом којим се уређује 

оружје и муниција, врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: 

Министарство). 

ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОВОМ ЗАКОНУ ИМАЈУ СЛЕДЕЋЕ 
ЗНАЧЕЊЕ:  
1) БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА ПРЕДСТАВЉА СКУП МЕРА И РАДЊИ КОЈИМА 
СЕ УТВРЂУЈЕ ПОСТОЈАЊЕ ИЛИ НЕПОСТОЈАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ СМЕТЊЕ, 
КОЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОЛИЦИЈИ ВРШИ МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО);  
2) БЕЗБЕДНОСНА СМЕТЊА ЈЕ ЧИЊЕНИЦА КОЈА ОНЕМОГУЋАВА 
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ 
СЛУЖБЕ; 
3) КОРИСНИК УСЛУГА ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ КОЈИ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА;  
4) ЛЕГИТИМАЦИЈА ЈЕ ЈАВНА ИСПРАВА ЗА ЛЕГИТИМИСАЊЕ ОСОБА КОЈЕ 
ВРШЕ ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА;  
5) ЛИЦЕНЦА ЈЕ:  

             (1) РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ, ДОЗВОЉАВА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА,  

             (2) РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈА ИСПУЊАВАЈУ 
ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ, ДОЗВОЉАВА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ;  
6) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ПРАВНОГ ЛИЦА 
ИЛИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНО У ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПО ЗАКОНУ ОВЛАШЋЕНО ДА 
ЗАСТУПА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КАО ПРЕДУЗЕТНИК, ОСИМ ЗА ПОСЛОВЕ 
САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГДЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ОДРЕЂУЈЕ НА 
ОСНОВУ АКТА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПРАВНОГ ЛИЦА;  
7) ПАТРОЛИРАЊЕ ЈЕ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈУ ВРШЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КРЕЋУЋИ СЕ У ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ ВИШЕ 
МЕЂУСОБНО РАЗДВОЈЕНИХ МЕСТА/ОБЈЕКАТА;  
8) ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈЕ ДОКУМЕНТ СА ПЛАНИРАНИМ УСЛУГАМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ У ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЛИ СУ КАО 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАХТЕВАНЕ ОД КОРИСНИКА УСЛУГА, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ И ПРАВИЛИМА СТРУКЕ;  
9) ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЈЕ ОБЈЕКАТ ПОСЕБНО ИЗГРАЂЕН ИЛИ 
ПРИЛАГОЂЕН ЗА ПОСЛОВНЕ НАМЕНЕ ИЛИ ПРОСТОР У ТАКВОМ ОБЈЕКТУ 
КОЈИ ИМА ПРОСТОРИЈУ ЗА РАД, ПОСЕБНУ ПРОСТОРИЈУ ЗА ПРИЈЕМ 
СТРАНАКА, САНИТАРНИ ЧВОР И ПОВРШИНУ ОД НАЈМАЊЕ 20 M² И КОЈИ СЕ 
ИСКЉУЧИВО КОРИСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ; 
10) ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОД УСЛОВИМА ИЗ 
ОВОГ ЗАКОНА;  
11) ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈЕ СЛУЖБЕНИК 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИВАТНОГ 
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ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОД УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА И КОЈИ ЈЕ, У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА, РЕГИСТРОВАН КАО ПРЕДУЗЕТНИК;  
12) ПРОЦЕДУРА ПОСТУПАЊА ЈЕ ПЛАНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОДНОСНО 
ПЛАНОМ ПОСТУПАЊА СА РИЗИЦИМА, УТВРЂЕН НАЧИН ОБАВЉАЊА 
АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА; 
13) ПРОЦЕНА РИЗИКА ЈЕ АНАЛИЗА И ОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, 
ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА;  
14) ПРОСТОР КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ ЈЕ СВАКИ ПРОСТОР 
КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ЈАВНО МЕСТО И НА КОМЕ СЕ МОГУ БЕЗ ПОСЕБНИХ 
УСЛОВА КРЕТАТИ ИЛИ БОРАВИТИ ИНДИВИДУАЛНО НЕОДРЕЂЕНА ЛИЦА; 
15) РЕДАР ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ОБУЧЕНО ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ МИНИСТАРСТВА ЗА 
ВРШЕЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА И НА КОЈЕ СЕ СХОДНО ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 
ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СЛУЖБЕНИКЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ПРОПИСАНО; 
16) СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ 
ЛИЦЕНЦУ МИНИСТАРСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА  ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА;  
17) САМОЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ ЈЕ ДЕЛАТНОСТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, 
ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЉА ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ; 
18) УНУТРАШЊА СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА (САМОЗАШТИТА) ЈЕ УНУТРАШЊИ 
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ; 
19) ШТИЋЕНИ ПРОСТОР ЈЕ ОБЈЕКАТ ИЛИ ПРОСТОР НА КОЈЕМ СЕ ВРШЕ 
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА; 
20) ФИЗИЧКА ЗАШТИТА ЈЕ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ПРУЖА 
ПРВЕНСТВЕНО ЛИЧНИМ ПРИСУСТВОМ И НЕПОСРЕДНОМ АКТИВНОШЋУ 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ У 
СКЛАДУ СА ПЛАНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ПРИМЕНОМ МЕРА И ОВЛАШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА;  
21) ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ 
ПРИМЕНОМ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ;  
22) ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ 
ВРШИ ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА И УРЕЂАЈИМА, ЊИХОВИМ 
ПЛАНИРАЊЕМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, УГРАДЊОМ И ОДРЖАВАЊЕМ. 

СВИ ИЗРАЗИ У ОВОМ ЗАКОНУ ИМАЈУ ЈЕДНАКО РОДНО ЗНАЧЕЊЕ, 

БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ КОРИСТЕ У МУШКОМ ИЛИ ЖЕНСКОМ РОДУ И 

ОДНОСЕ СЕ ПОДЈЕДНАКО НА МУШКИ И НА ЖЕНСКИ РОД. 

II. ОБАВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНИ ОБЈЕКТИ 

Члан 5. 

Заштита обавезно обезбеђених објеката обавља се, као пословна функција 

правног лица коме ти објекти припадају, на начин предвиђен општим актом о 

организацији и систематизацији. 

Заштита обавезно обезбеђених објеката, у складу са општим актом о 

организацији и систематизацији, обавља се уговорним ангажовањем субјеката 

лиценцираних за обављање делатности приватног обезбеђења или као 

организована самозаштитна делатност. 
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У правном лицу коме припадају објекти од посебног значаја за одбрану земље, 

самозаштитна делатност обавезно има организовану планску, организациону и 

контролну функцију. 

Ближе критеријуме за одређивање објеката из члана 4. став 1. овог закона и 

начин вршења послова заштите обавезно обезбеђених објеката прописује 

Влада. 

IV. ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Послове приватног обезбеђења могу вршити правна лица, предузетници и 

физичка лица који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, 

издату од стране Министарства. 

ПОСЛОВЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ПОД УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, 

МОГУ ВРШИТИ ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ЛИЦЕНЦУ МИНИСТАРСТВА ЗА 

ВРШЕЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА. 

 

1. Врсте лиценци и услови за издавање лиценци за правна лица и 

предузетнике 

Члан 9. 

За вршење послова приватног обезбеђења правном лицу или предузетнику 

Министарство може издати: 

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; 

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана; 

2) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ БЕЗ 

ОРУЖЈА; 

2А) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ СА 

ОРУЖЈЕМ; 

3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и 

вредносних пошиљки; 

4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите; 

5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите; 

6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника. 

7) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

 8) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА И 

ПРЕНОСА НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ У ОБАВЉАЊУ 

САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 
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Правна лица и предузетници за послове приватног обезбеђења којима је издата 

лиценца за вршење послова из става 1. тач. 2) и 3) овог члана могу да врше 

послове из члана 29. овог закона и да користе техничка средства из члана 30. 

овог закона. 

 

Члан 10. 

Лиценце за вршење послова приватног обезбеђења могу се издати правном 

лицу, односно предузетнику који испуњава опште услове за добијање сваке од 

утврђених врста лиценци, односно који: 

1) су уписани у регистар привредних субјеката у Републици Србији, са 

одговарајућом шифром делатности; 

2) имају акт о систематизацији радних места, са описом послова и 

овлашћењима запослених за свако радно место; 

3) имају акт који ближе прописује изглед униформе коју носе службеници 

обезбеђења и изглед знака; 

4) имају одговорно лице: 

(1) које је држављанин Републике Србије, 

(2) које је пунолетно, 

(3) које је психофизички способно за вршење послова, што доказују лекарским 

уверењем надлежне здравствене установе, 

(4) које има најмање средњу стручну спрему, 

(5) које је прошло одговарајућу безбедносну проверу, 

(6) које има лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, која се издаје 

физичком лицу; 

5) поседују одговарајући простор; 

6) поседују посебан простор за смештај оружја и муниције, у складу са 

прописима о условима за смештај и чување оружја и заштиту од пожара, 

уколико послове приватног обезбеђења обавља са оружјем. 

Министар надлежан за послове здравља доноси акт којим се утврђује листа 

референтних здравствених установа које издају уверења о психофизичкој 

способности за обављање послова приватног обезбеђења. 

Посебни услови које треба да испуни правно лице, односно предузетник да би 

добили: 

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања – јесу да 

имају најмање једног запосленог службеника обезбеђења са лиценцом која се 

издаје физичком лицу, односно са Лиценцом за процену ризика у заштити лица, 

имовине и пословања; 
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2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана – јесу да имају најмање 10 запослених службеника 

обезбеђења са лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом 

за вршење послова одговорног лица за заштиту или Лиценцом за вршење 

основних послова службеника обезбеђења – без оружја или Лиценцом за 

вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем; 

3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења, транспорта и преноса новца и 

вредносних пошиљки – јесу да имају најмање 10 запослених службеника 

обезбеђења са лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом 

за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем и 

да поседују техничка средства за транспорт и пренос новца и вредносних 

пошиљки у складу са чл. 36. и 38. овог закона; 

4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите – јесу да 

имају најмање једног запосленог са средњим образовањем техничке струке, са 

лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење 

послова планирања система техничке заштите; 

5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите – јесу да имају најмање једног запосленог са високим 

образовањем у пољу техничко-технолошких наука, са лиценцом која се издаје 

физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење послова пројектовања и 

надзора над извођењем система техничке заштите; 

6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника – јесу да имају најмање једног запосленог 

са средњим образовањем техничке струке и са лиценцом која се издаје 

физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника. 

 

ЧЛАН 10. 

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МОГУ 
СЕ ИЗДАТИ ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ 
ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ СВАКЕ ОД УТВРЂЕНИХ 
ВРСТА ЛИЦЕНЦИ, ОДНОСНО КОЈИ:  

1) СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, СА ШИФРОМ ДЕЛАТНОСТИ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА И УСЛУГЕ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА;  

2) ИМАЈУ АКТ О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА, СА ОПИСОМ 
ПОСЛОВА И ОВЛАШЋЕЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СВАКО РАДНО МЕСТО;  

3) ИМАЈУ АКТ КОЈИ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ИЗГЛЕД УНИФОРМЕ КОЈУ 
НОСЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ИЗГЛЕД ЗНАКА;  

4) ИМАЈУ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ;  

5) ПОСЕДУЈУ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР;  
6) ПОСЕДУЈУ ПОСЕБАН ПРОСТОР ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА И 

МУНИЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О УСЛОВИМА ЗА СМЕШТАЈ И 
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ЧУВАЊЕ ОРУЖЈА И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, АКО ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБАВЉА СА ОРУЖЈЕМ; 

7) ИМАЈУ СОПСТВЕНИ ИЛИ УГОВОРЕНИ КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР АКО 
ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ТРАНСПОРТА И ПРЕНОСА НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ.  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРАВНО ЛИЦЕ, 
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК ДА БИ ДОБИЛИ:  

1) ЛИЦЕНЦУ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА – ЈЕСУ ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 
ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА;  

2) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
БЕЗ ОРУЖЈА И ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ СА ОРУЖЈЕМ – ЈЕСУ ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ 10 ЗАПОСЛЕНИХ 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ВРШЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА – БЕЗ ОРУЖЈА ИЛИ ЛИЦЕНЦОМ ЗА 
ВРШЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА – 
СА ОРУЖЈЕМ;  

3) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ТРАНСПОРТА И 
ПРЕНОСА НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ – ЈЕСУ ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ 
10 ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ВРШЕЊЕ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА – СА 
ОРУЖЈЕМ И ДА ПОСЕДУЈУ ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ И 
ПРЕНОС НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 36. И 38. 
ОВОГ ЗАКОНА;  

4) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПЛАНИРАЊА СИСТЕМА 
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – ЈЕСУ ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ СА 
СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ, СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПЛАНИРАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ;  

5) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА 
НАД ИЗВОЂЕЊЕМ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ‒ ЈЕСУ ДА ИМАЈУ 
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ СТЕЧЕНИМ 
ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА 
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 76/05) ИЛИ 
ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ СТЕПЕНА У ПОЉУ 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ;  

6) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ, ПУШТАЊА У РАД И 
ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ КОРИСНИКА – ЈЕСУ 
ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 
ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ И СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ, 
ПУШТАЊА У РАД, ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ 
КОРИСНИКА.  

ЛИЦЕНЦА СЕ ИЗДАЈЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА. 
ИЗУЗЕТНО, ПРЕДУЗЕТНИК НЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПОСЕБНЕ 

УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ИЗ СТАВА 2. ТАЧ. 1), 4), 5) И 6) ОВОГ 
ЧЛАНА У ПОГЛЕДУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ AКО ПОСЕДУЈЕ ОДГОВАРАЈУЋУ 
ЛИЦЕНЦУ КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ. 
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2. Врсте лиценци и услови за издавање лиценци за физичка лица 

Члан 11. 

За вршење послова приватног обезбеђења физичком лицу Министарство може 

издати: 

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; 

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана: 

(1) Лиценцу за вршење послова одговорног лица за заштиту, 

(2) Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја, 

(3) Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са 

оружјем; 

2) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ:  

(1) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ‒ БЕЗ ОРУЖЈА,  

(2) ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ‒ СА ОРУЖЈЕМ; 

3) Лиценцу за вршење послова техничке заштите: 

(1) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите, 

(2) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите, 

(3) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника. 

Физичка лица, којима је издата лиценца из става 1. овог члана, могу послове 

приватног обезбеђења вршити и самостално ако су уписана у регистар 

привредних субјеката у Републици Србији као предузетници. 

ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

МИНИСТАРСТВО  ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ 

СУЖБЕ. 

Члан 12. 

Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења може се издати физичком 

лицу које испуњава опште услове за добијање сваке од утврђених врста 

лиценце, односно које: 

1) је држављанин Републике Србије; 

2) је пунолетно; 

3) има најмање средњу стручну спрему; 

4) је прошло одговарајућу безбедносну проверу; 
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5) је психофизички способно за вршење ових послова, што доказује лекарским 

уверењем надлежне здравствене установе; 

6) је обучено за руковање ватреним оружјем, односно ако је одслужило војни 

рок са оружјем, ако послове врши са оружјем; 

7) је савладало одговарајућу обуку за вршење послова приватног обезбеђења у 

складу са овим законом; 

8) има положен стручни испит у Министарству. 

Посебни услови које треба да испуни физичко лице да би добило Лиценцу за 

вршење послова техничке заштите, односно Лиценцу за вршење послова 

планирања система техничке заштите или Лиценцу за вршење послова 

пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите или Лиценцу 

за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке 

заштите и обуке корисника – јесте да има стечено најмање средње образовање 

техничке струке. 

За лице које поседује лиценцу, доказ о психофизичкој способности за вршење 

послова приватног обезбеђења подноси се једанпут годишње. 

Правно лице, односно предузетник доставља Министарству лекарско уверење 

о годишњој провери психофизичке способности за свако физичко лице коме је 

издата лиценца. 

У случају да правно лице, односно предузетник не достави лекарско уверење 

из става 4. овог члана, сматраће се да је физичко лице за које није достављено 

лекарско уверење престало да испуњава прописане услове за вршење послова 

приватног обезбеђења. 

Обуку из става 1. тачка 7) овог члана могу похађати само лица која испуњавају 

услове из става 1. тач. 1), 2), 3) и 5) овог члана. 

Изузетно, лицу које има одговарајући степен и врсту стручног образовања и 

најмање три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског 

службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима 

професионалног припадника Војске Србије и пословима извршења кривичних и 

прекршајних санкција, издаје се лиценца уколико испуњава услове из става 1. 

тач. 1)–5) и тачка 8) овог члана. 

ЧЛАН 12. 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МОЖЕ 
СЕ ИЗДАТИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОЈЕ ИСПУЊАВА ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА 
ДОБИЈАЊЕ СВАКЕ ОД УТВРЂЕНИХ ВРСТА ЛИЦЕНЦЕ, ОДНОСНО КОЈЕ:  

1) ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  
2) ИМА ПРИЈАВЉЕНО ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ; 
3) ЈЕ ПУНОЛЕТНО;  
4) ИМА НАЈМАЊЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ;  
5) НЕМА БЕЗБЕДНОСНИХ СМЕТЊИ;  
6) ЈЕ ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНО ЗА ВРШЕЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА, 

ШТО ДОКАЗУЈЕ ЛЕКАРСКИМ УВЕРЕЊЕМ ИЛИ ИЗВЕШТАЈЕМ НАДЛЕЖНЕ 
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ УВЕРЕЊЕМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО 
СПОСОБНО ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА АКО ПОСЛОВЕ ОБАВЉА СА 
ОРУЖЈЕМ, НЕ СТАРИЈЕ ОД 60 ДАНА У МОМЕНТУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА;  

7) ЈЕ ОБУЧЕНО ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ, ОДНОСНО АКО 
ЈЕ ОДСЛУЖИЛО ВОЈНИ РОК СА ОРУЖЈЕМ, АКО ПОСЛОВЕ ВРШИ СА 
ОРУЖЈЕМ;  

8) ЈЕ САВЛАДАЛО ОБУКУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;  
9) ИМА ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ У МИНИСТАРСТВУ.  
БЕЗБЕДНОСНА СМЕТЊА ПОСТОЈИ: 
1) АКО ЈЕ ЛИЦЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕНО НА КАЗНУ ЗАТВОРА 

ИЛИ СЕ ПРОТИВ ЊЕГА ВОДИ ПОСТУПАК ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА: ПРОТИВ 
ЖИВОТА И ТЕЛА, ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА, 
ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ, ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ, ПРОТИВ 
ИМОВИНЕ, ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ, ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ 
И ИМОВИНЕ, ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, 
ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ ДОБАРА ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ 
ПРАВОМ, ОДНОСНО АКО МУ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНИМ ОДЛУКОМ ИЗРЕЧЕНА 
МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ: ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ И 
ДУЖНОСТИ, ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ И ЧУВАЊЕ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ, ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ НА 
СЛОБОДИ, ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ НАРКОМАНА ИЛИ АЛКОХОЛИЧАРА, ЗА 
ВРЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ МЕРА ИЗРЕЧЕНА; 

 2) АКО ЈЕ ЛИЦЕ ПРАВНОСНАЖНО КАЖЊАВАНО У ПОСЛЕДЊЕ 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА ЗА 
КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАНА КАЗНА ЗАТВОРА И ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ОДНОСНО АКО МУ ЈЕ 
ПРАВНОСНАЖНОМ ОДЛУКОМ ИЗРЕЧЕНА ЗАШТИТНА МЕРА:  ЗАБРАНА 
ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ЗАБРАНА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ 
ДА ВРШИ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ ЗАВИСНИКА ОД 
АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ И ОБАВЕЗНО 
ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ МЕРА ИЗРЕЧЕНА; 

 3) АКО ЈЕ НА ОСНОВУ БЕЗБЕДНОСНО-ОПЕРАТИВНЕ ПРОВЕРЕ У 
МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА ИЛИ МЕСТУ РАДА УТВРЂЕНО ДА 
ЛИЦЕ, СВОЈИМ ПОНАШАЊЕМ, НАВИКАМА И СКЛОНОСТИМА УКАЗУЈЕ ДА 
ЋЕ ПРЕДСТАВЉАТИ ОПАСНОСТ ЗА СЕБЕ ИЛИ ДРУГЕ И ЈАВНИ РЕД И МИР. 

УСЛОВ КОЈИ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ДА БИ ДОБИЛО 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, ОДНОСНО 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПЛАНИРАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ ИЛИ ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРОЈЕКТОВАЊА И 
НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ЛИЦЕНЦУ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ, ПУШТАЊА У РАД, ОДРЖАВАЊА 
СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ КОРИСНИКА – ЈЕСТЕ ДА ИМА 
СТЕЧЕНО НАЈМАЊЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ.  

ЛИЦУ КОЈЕ ИМА ОДГОВАРАЈУЋИ СТЕПЕН И ВРСТУ СТРУЧНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА 
ПОСЛОВИМА ОВЛАШЋЕНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА, БЕЗБЕДНОСНО-
ОБАВЕШТАЈНИМ ПОСЛОВИМА, ПОСЛОВИМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ПОСЛОВИМА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ И 
ПОСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, И  ЛИЦУ КОЈЕ ИМА 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИЛИ ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ИМА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ СТЕПЕНА ИЗ ОБЛАСТИ 
БЕЗБЕДНОСТИ, ИЗДАЈЕ СЕ ЛИЦЕНЦА АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 
1. ТАЧ. 1)‒7) И ТАЧКА 9) ОВОГ ЧЛАНА.  
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ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ МОЖЕ СЕ 
ИЗДАТИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 
1)‒3), 5), 6) И 8) ОВОГ ЧЛАНА И ИМА ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РЕДАРА 
У МИНИСТАРСТВУ, КАО И ЛИЦУ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1)‒3), 5) И 6), БЕЗ ПОЛОЖЕНОГ СТРУЧНОГ 
ИСПИТА ЗА РЕДАРА. 

ЛИЦЕНЦА СЕ ИЗДАЈЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА. 
НА ПОСТУПАК И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕДАРЕ 

И ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНОГ ИСПИТА И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ. 

 
3. Поступак и начин издавања лиценце 

Члан 13. 

Обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења могу да 

спроводе Министарство и правна и физичка лица која испуњавају материјалне, 

техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова обуке која добију 

овлашћење Министарства. 

Ближе услове, у погледу потребних објеката, односно просторија, материјално-

техничких средстава и опреме, стручне оспособљености и броја лица која 

спроводе обуку лица за вршење послова приватног обезбеђења, а које морају 

испуњавати лица из става 1. овог члана, као и програме стручне обуке, начин 

њиховог спровођења, садржину и начин вођења евиденција о овлашћеним 

лицима и лицима која су учествовала у обукама и висину трошкова 

организовања и спровођења обуке прописује министар надлежан за унутрашње 

послове (у даљем тексту: министар). 

ЧЛАН 13. 

ОБУКУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА И ОБУКУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ МОГУ ДА СПРОВОДЕ МИНИСТАРСТВО И ПРИВРЕДНА 
ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ 
МАТЕРИЈАЛНЕ, ТЕХНИЧКЕ, СТРУЧНЕ И КАДРОВСКЕ УСЛОВЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ И КОЈИ ДОБИЈУ ОВЛАШЋЕЊЕ 
МИНИСТАРСТВА.  

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБУКЕ МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ И ШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ КОЈИ:  

1) СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЛИ ПОСЕДУЈУ АКТ О 
ВЕРИФИКАЦИЈИ/АКРЕДИТАЦИЈИ ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ;  

2) ИМАЈУ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОСТОР, ОПРЕМУ И СРЕДСТВА ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ; 

3) ИМАЈУ ПРЕДАВАЧЕ И КОНТРОЛОРЕ ОБУКЕ.  
ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ИЗДАЈЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА. 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПЛАЋА СЕ РЕПУБЛИЧКА 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА.  
НА ПОСТУПАК И НАЧИН ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА 

СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ. 
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ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СУ ДОБИЛА ОВЛАШЋЕЊЕ, 
ОБУКУ МОГУ ДА СПРОВОДЕ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРОСТОРУ ЗА КОЈИ СУ 
ДОБИЛИ ОВЛАШЋЕЊЕ И ОБУКУ МОРАЈУ ДА СПРОВОДЕ НА НАЧИН 
ПРОПИСАН ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ ОБУКЕ, ТЕ 
ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ У СКЛАДУ СА 
ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ ОБУКУ НЕ МОГУ ДА ИЗДАЈУ ПОТВРДУ О 
ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ. 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ НА ЧИЈОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ СПРОВОДЕ ОБУКУ ДОСТАВЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ И 
ВРЕМЕНУ ПОЧЕТКА ЦИКЛУСА ОБУКЕ, СА РАСПОРЕДОМ ОБУКЕ ПО ТЕМАМА 
И ТЕРМИНИМА, ПРЕДАВАЧИМА И СПИСКОМ ПОЛАЗНИКА. ОБАВЕШТЕЊЕ 
СЕ ДОСТАВЉА НАЈКАСНИЈЕ ТРИ ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА ЦИКЛУСА ОБУКЕ.    

БЛИЖЕ УСЛОВЕ, У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО 

ПРОСТОРИЈА, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ, 

СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ И БРОЈА ЛИЦА КОЈА СПРОВОДЕ ОБУКУ 

ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И РЕДАРСКЕ 

СЛУЖБЕ, А КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 

КАО И ПРОГРАМЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ СПРОВОЂЕЊА 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: МИНИСТАР) 

Члан 15. 

Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству, преко месно надлежне 

полицијске управе. 

Месно надлежна полицијска управа је она управа која је образована за подручје 

на чијој територији се налази седиште, односно пребивалиште подносиоца 

захтева. 

О захтеву за издавање лиценце решење се доноси у року од 15 дана од дана 

пријема захтева. 

О ЗАХТЕВУ СЕ ОДЛУЧУЈЕ РЕШЕЊЕМ. 

Изузетно од става 3. овог члана поступак се може прекинути закључком, ако је 

то потребно ради провере поднетих доказа у ком случају се решење о 

издавању лиценце доноси у року од највише 60 дана од дана подношења 

захтева. 

Члан 16. 

Правним лицима, предузетницима и физичким лицима који испуњавају 

прописане услове лиценца се издаје на период од пет година. 

Лиценца из става 1. овог члана престаје да важи након истека рока од шест 

месеци од дана коначности решења којим је издата, ако правно лице у том року 

није почело са радом. 

Правном лицу, предузетнику и физичком лицу којем је истекао рок важења 

лиценце, на његов захтев издаће се нова лиценца, под условом да није дошло 

до промена законом прописаних услова из члана 10. став 1. тач. 1), 4), 5) и 6), 

односно из члана 12. став 1. тач. 1)–6). 
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Захтев за нову лиценцу може се поднети најраније 60 дана пре истека рока 

важења претходно издате лиценце. 

Решењем ће се одбити захтев за издавање лиценце или одузети издата 

лиценца правном лицу, предузетнику и физичком лицу који не испуњава или 

које престане да испуњава прописане услове за вршење послова приватног 

обезбеђења. 

Садржину захтева за издавање, као и изглед и садржину свечане форме 

лиценце прописује министар. 

ЧЛАН 16. 

ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ И ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОМЕ ИСТИЧЕ 
РОК ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ, НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, ИЗДАЋЕ СЕ НОВА 
ЛИЦЕНЦА‒ПОД УСЛОВОМ ДА НИЈЕ ДОШЛО ДО ПРОМЕНА ПРОПИСАНИХ 
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 10. И 12. ОВОГ ЗАКОНА.  

ЗАХТЕВ ЗА НОВУ ЛИЦЕНЦУ, СА ДОКАЗИМА О ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ, МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ НАЈРАНИЈЕ 60 
ДАНА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ПРЕТХОДНО ИЗДАТЕ ЛИЦЕНЦЕ.  

ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
РЕШЕЊЕМ ЋЕ СЕ ОДУЗЕТИ ЛИЦЕНЦА АКО: 

1) ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛИЦЕНЦЕ; 

2) НЕ ПОЧНЕ ДА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 
РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА КОНАЧНОСТИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ 
ЛИЦЕНЦЕ; 

3) СЕ ОТВОРИ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ИЛИ СТЕЧАЈА. 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ РЕШЕЊЕМ ЋЕ СЕ ОДУЗЕТИ ОВЛАШЋЕЊЕ АКО: 
1) ПРЕСТАНУ ДА ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОВЛАШЋЕЊА; 
2) ОБУКУ КАНДИДАТА СПРОВОДЕ ВАН ПРОСТОРА ЗА КОЈИ СУ 

ДОБИЛИ ОВЛАШЋЕЊЕ; 
3) ОБУКУ КАНДИДАТА СПРОВОДЕ СУПРОТНО ПРОГРАМУ И ПЛАНУ 

ОБУКЕ; 
4) ИЗДАЈУ ПОТВРДУ О ОБУЧЕНОСТИ КАНДИДАТУ КОЈИ НИЈЕ 

ПОХАЂАО ОБУКУ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ ОБУКЕ.  
ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ РЕШЕЊЕМ ЋЕ СЕ ОДУЗЕТИ ЛИЦЕНЦА АКО ПРЕСТАНЕ ДА 

ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ. 

Члан 17. 

На закључак из члана 15. став 4. овог закона и на решења о издавању лиценце, 

решење о одбијању захтева за издавање лиценце и о одузимању издате 

лиценце може се изјавити жалба. 

Жалба се изјављује Министарству, у року од осам дана од дана пријема 

решења. 

ЧЛАН 17. 

НА РЕШЕЊЕ ИЗ ЧЛ. 15. И 16. ОВОГ ЗАКОНА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ 
ЖАЛБА МИНИСТАРСТВУ. 

ЖАЛБА ИЗЈАВЉЕНА НА РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
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РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ И НА РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА. 
 

V. НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 20. 

Правно лице и предузетник послове приватног обезбеђења може вршити само 

на основу и у оквиру закљученог писаног уговора са правним или физичким 

лицем коме пружа услуге. 

Уговор из става 1. овог члана, поред осталог, мора садржати: 

1) јасно одређен предмет уговора; 

2) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, категорија, 

уговорена овлашћења службеника обезбеђења); 

3) број и место рада службеника обезбеђења по уговору; 

4) врсту и количину ангажованог оружја и средстава; 

5) датум почетка вршења услуга и време трајања уговора; 

6) начин коришћења, врсту и степен тајности, рок чувања и употребе, као и 

мере заштите података произашлих из уговора и самог уговора. 

За вршење послова приватног обезбеђења не може се ангажовати правно лице 

и предузетник који нема лиценцу. 

Обавештење о закљученом уговору, анексу уговора или о раскиду уговора, 

доставља се месно надлежној полицијској управи, у року од осам дана од дана 

настале промене. 

Обавештење мора да садржи: 

1) назив и седиште правног лица или предузетника за приватно обезбеђење; 

2) назив (име, презиме и ЈМБГ) и седиште (пребивалиште) одговорног лица у 

правном лицу и код предузетника за приватно обезбеђење и корисника услуга; 

3) јасно одређен предмет уговора; 

4) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, категорија, 

уговорена овлашћења службеника обезбеђења, време покривености заштите и 

др.); 

5) број службеника обезбеђења по уговору и локације радног распореда; 

6) врсту и количину ангажованог оружја и средстава заштите; 

7) датум почетка/прекида уговореног вршења услуга. 

Месно надлежна полицијска управа је она управа која је образована за подручје 

на чијој територији се налази место извршавања уговора, а ако се уговор 

извршава у више места, месно надлежна је она полицијска управа на чијој 
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територији се налази седиште, односно пребивалиште правног или физичког 

лица које је корисник услуга. 

ЧЛАН 20. 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА МОЖЕ ВРШИТИ САМО НА ОСНОВУ И У ОКВИРУ 
ЗАКЉУЧЕНОГ ПИСАНОГ УГОВОРА СА ПРАВНИМ ЛИЦЕМ, ПРЕДУЗЕТНИКОМ 
ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ КОМЕ ПРУЖА УСЛУГЕ.  

УГОВОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕД ОСТАЛОГ, МОРА 
САДРЖАТИ:  

     1) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ И БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОТПИСНИКА 
УГОВОРА;  

     2) ЈАСНО ОДРЕЂЕН ПРЕДМЕТ УГОВОРА; 
     3) НАЧИН ВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА (ВРСТА, КАТЕГОРИЈА, УГОВОРЕНА ОВЛАШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА);  

     4) БРОЈ И МЕСТО РАДА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО 
УГОВОРУ, КАО И УГОВОРЕНО ВРЕМЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА У ТОКУ ДАНА;  

    5) ВРСТУ И КОЛИЧИНУ АНГАЖОВАНОГ ОРУЖЈА И СРЕДСТАВА;  
    6) ДАТУМ ПОЧЕТКА ВРШЕЊА УСЛУГА И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

УГОВОРА;  
    7) НАЧИН КОРИШЋЕЊА, ВРСТУ И СТЕПЕН ТАЈНОСТИ, РОК 

ЧУВАЊА И УПОТРЕБЕ, КАО И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА ПРОИЗАШЛИХ ИЗ 
УГОВОРА И САМОГ УГОВОРА.  

 ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ МОЖЕ СЕ 
АНГАЖОВАТИ ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕМА ЛИЦЕНЦУ.  

 ДАВАЛАЦ УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОСИМ УСЛУГА 
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА, СА 
КОРИСНИКОМ УСЛУГА НЕ МОЖЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР КОЈИМ СЕ 
УГОВАРА МАЊИ НИВО УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОД ОНИХ КОЈИ СУ 
ПРЕДВИЂЕНИ АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА КАДА ЈЕ ОВА ПРОЦЕНА ОБАВЕЗНА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 
ВРШИ СЕ ПО ЗАХТЕВИМА И НА НАЧИН ПРОПИСАН ВАЖЕЋИМ СРПСКИМ 
СТАНДАРДОМ У ОБЛАСТИ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА НЕ 
МОРА СЕ ВРШИТИ АКО СЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ КОРИСНИЦИМА РАДИ 
ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА ЗА СТАНОВАЊЕ, ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ 
СКУПОВА НА КОЈИМА РЕДАРСКУ СЛУЖБУ ОБАВЉАЈУ САМО РЕДАРИ 
АНГАЖОВАНИ ОД ОРГАНИЗАТОРА ОКУПЉАЊА, КАО И ЗАШТИТЕ МИКРО 
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ СУ КЛАСИФИКОВАНИ У СКЛАДУ СА 
КЛАСИФИКАЦИЈОМ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО ПРОПИСИМА 
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ, 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ. 

 ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОДНОСНО ПЛАН ПОСТУПАЊА СА РИЗИЦИМА, 
САЧИЊАВА СЕ НА ОСНОВУ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, 
ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА. 

KАДА ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА НИЈЕ ОБАВЕЗНА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПЛАН 
ОБЕЗБЕЂЕЊА САЧИЊАВА СЕ НА ОСНОВУ МЕРА ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ПРЕДУЗИМАЈУ ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА УСЛУГА ИЛИ ОРГАНИЗАТОРА 
ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛИМА 
СТРУКЕ. 
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      ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОДНОСНО ПЛАН ПОСТУПАЊА СА РИЗИЦИМА У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ИЛИ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА УСЛУГА 
САДРЖИ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ РАДИ: 

1) ОНЕМОГУЋАВАЊА НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА ОБЈЕКТУ; 

2) СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НЕОВЛАШЋЕНОГ УЛАСКА У ШТИЋЕНИ 

ПРОСТОР И ДОЈАВУ КОНТРОЛНОМ ЦЕНТРУ; 

3) ОНЕМОГУЋАВАЊА УНОШЕЊА У ОБЈЕКАТ ОРУЖЈА, 

ЕКСПЛОЗИВНИХ, РАДИОАКТИВНИХ, БИОЛОШКИХ И ДРУГИХ 

ОПАСНИХ ПРЕДМЕТА И МАТЕРИЈА; 

4) ЗАШТИТЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ВРЕДНОСТИ ПОМОЋУ СИСТЕМА 

ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ И ДРУГИХ НАЧИНА ЗАШТИТЕ (КОФЕРИ, 

КОНТЕЈНЕРИ, КАСЕ, ТРЕЗОРИ И ДР); 

5) ВРШЕЊА РАДЊИ УСМЕРЕНИХ НА СПРЕЧАВАЊЕ КРИВИЧНИХ 

ДЕЛА И ДРУГИХ ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА; 

6) ПРАЋЕЊА КРЕТАЊА ОКО И У ШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ И 

ПОЈЕДИНАЧНО ШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА; 

7) КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ И 

УНУТРАШЊЕГ РЕДА У ОБЈЕКТУ И ДЕЛОВИМА ПОД ПОСЕБНИМ 

РЕЖИМОМ; 

8) ИНТЕГРИСАНЕ ЗАШТИТЕ СА ИЛИ БЕЗ ЛОКАЛНОГ НАДЗОРА И 

СИСТЕМОМ ВЕЗЕ СА СЛУЖБЕНИЦИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА НА 

ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ; 

9) ПРЕДУЗИМАЊА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДОСЛЕДУ ПРИОРИТЕТА ЗА 

СЛУЧАЈЕВЕ НАСТУПАЊА РИЗИКА. 

ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОДНОСНО ПЛАН ПОСТУПАЊА СА РИЗИЦИМА, 
САДРЖИ И ПЛАН СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, КАДА СЕ КОРИСНИКУ 
ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ, АНЕКСУ ИЛИ РАСКИДУ УГОВОРА ЗА 
ФИЗИЧКУ ЗАШТИТУ ЛИЦА КОЈА СЕ ВРШИ СА ОРУЖЈЕМ И ЗА ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА СА АРХИВИРАЊЕМ СНИМКА, ДОСТАВЉА СЕ 
МЕСНО НАДЛЕЖНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ, У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД 
ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ.  

ОБАВЕШТЕЊЕ МОРА ДА САДРЖИ:  
   1) НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 

ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ИМЕ ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ И ПРЕБИВАЛИШТЕ 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ, КОД ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ПРИВАТНО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И КОРИСИНИКА УСЛУГА;  

   2) ЈАСНО ОДРЕЂЕН ПРЕДМЕТ УГОВОРА;  
   3) НАЧИН ВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА (ВРСТА, КАТЕГОРИЈА, УГОВОРЕНА ОВЛАШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ВРЕМЕ ПОКРИВЕНОСТИ ЗАШТИТЕ И ДР);  

  4) БРОЈ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО УГОВОРУ И ЛОКАЦИЈЕ 
РАДНОГ РАСПОРЕДА;  

  5) ВРСТУ И КОЛИЧИНУ АНГАЖОВАНОГ ОРУЖЈА И СРЕДСТАВА 
ЗАШТИТЕ;  

  6) ДАТУМ ПОЧЕТКА/ПРЕКИДА УГОВОРЕНОГ ВРШЕЊА УСЛУГА.  
МЕСНО НАДЛЕЖНА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈЕ ОНА УПРАВА КОЈА ЈЕ 

ОБРАЗОВАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ 

ОДНОСНО СЕДИШТЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ КОРИСНИК УСЛУГА. 
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1. Послови физичке заштите 

Члан 22. 

Изузетно, послови физичке заштите лица (лично обезбеђење) могу се вршити 

на јавном месту и у непосредној близини лица које се обезбеђује, на предлог 

органа државне управе, органа јединице локалне самоуправе, организација или 

удружења и физичких лица и уз сагласност Министарства. 

Предлог из става 1. овог члана мора да садржи план обезбеђења, са назнаком 

броја ангажованих службеника обезбеђења, врсти и количини оружја и опреме, 

локацији објекта, возилима и предвиђеним трасама кретања. 

Предлог за сагласност подноси се полицијској управи надлежној по месту где 

ће се вршити обезбеђење најкасније три дана пре почетка обезбеђења. 

Сагласност се издаје најкасније 24 часа пре почетка обезбеђења. 

ЧЛАН 22. 

ПОСЛОВИ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА (ЛИЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ) МОГУ 
СЕ ВРШИТИ НА ЈАВНОМ МЕСТУ И У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛИЦА КОЈЕ 
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ, У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

КАДА СЕ ПОСЛОВИ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА ОБАВЉАЈУ БЕЗ 

НОШЕЊА УНИФОРМЕ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА, У ГРАЂАНСКОМ 

ОДЕЛУ, СА ОРУЖЈЕМ, ОРУЖЈЕ СЕ МОРА НОСИТИ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НОШЕЊЕ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ. 

2. Послови обезбеђења са оружјем 

Члан 24. 

За вршење послова физичке заштите, правна лица и предузетници за приватно 

обезбеђење могу поседовати полуаутоматско оружје, пиштољ калибра 7,65 mm 

и 9 mm, код којег се једним повлачењем обарача може испалити само један 

метак. 

Правно лице И ПРЕДУЗЕТНИК за приватно обезбеђење не може поседовати 

ватрено оружје у броју већем од једне половине броја запослених службеника 

обезбеђења СА ЛЕГИТИМАЦИЈОМ који имају Лиценцу за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем И КОЈИ СУ 

РАСПОРЕЂЕНИ НА РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ПОСЛОВИ ПРИВАТНОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБАВЉАЈУ СА ОРУЖЈЕМ. 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МОГУ 
НА РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ СА ОРУЖЈЕМ, БЕЗ 
ОДОБРЕЊА МИНИСТАРСТВА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О 
ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ, ДА РАСПОРЕДЕ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ 
ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПОСЛОВА 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА‒СА ОРУЖЈЕМ. 
  ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРАВНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ СУ 

КОРИСНИЦИ ОБЈЕКАТА ИЗ ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ ДРЖАТИ ДУГО 

ОРУЖЈЕ, КОЈЕ СЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО У УСЛОВИМА РАТНОГ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА. 
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Набавка оружја врши се на основу одобрења Министарства, у складу са 

законом. 

Члан 25. 

Службеници обезбеђења који врше послове физичке заштите лица, 

имовине и пословања оружје и муницију могу да носе само у штићеном објекту 

или простору и на основу сагласности из члана 22. став 4. овог закона, за време 

док непосредно врше те послове. 

Изузетно од става 1. овог члана, службеници обезбеђења могу носити 

оружје ван штићеног објекта или простора који обезбеђују: 

1) кад врше и обезбеђују транспорт и пренос новца и вредносних пошиљки, 

само за време и на правцу кретања транспорта; 

2) кад врше пренос новца пешице, само на правцу кретања; 

3) кад врше физичку заштиту лица из члана 22. став 1. овог закона; 

4) током интервенције у тиму за интервенцију, за време интервентног 

обављања послова у складу са овим законом. 

Члан 30. 

Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и 

пословања сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или 

функционално повезаних периметарских мера, уређаја и система за: 

противпровалну и противпрепадну заштиту, заштиту од пожара, видео-

обезбеђење, контролу приступа, социјалне аларме, сателитско праћење возила 

(ГПС), електрохемијску заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту 

података. 

УПОТРЕБОМ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА СМАТРАЈУ СЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ 
ПРИМЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНИХ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗАНИХ 
ПЕРИМЕТАРСКИХ МЕРА, УРЕЂАЈА И СИСТЕМА ЗА: ПРОТИВПРОВАЛНУ И 
ПРОТИВПРЕПАДНУ ЗАШТИТУ, ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ВИДЕО-
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, КОНТРОЛУ ПРИСТУПА, СОЦИЈАЛНЕ АЛАРМЕ, САТЕЛИТСКО 
ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА (ГПС), ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКУ ЗАШТИТУ ВРЕДНОСТИ, 
МЕХАНИЧКУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА, ОСИМ: 
            1) ПРОИЗВОДЊЕ, МАРКЕТИНГА, ПРОДАЈЕ, ИСПОРУКЕ, УГРАДЊЕ 
ПРОТИВПРОВАЛНИХ ВРАТА, СИГУРНОСНИХ БРАВА, ОГРАДА И 
ИНТЕРФОНА БЕЗ МОГУЋНОСТИ ВИЗУЕЛНОГ СНИМАЊА И АРХИВИРАЊА 
СНИМАКА НА ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА СТАНОВАЊЕ, 
ПАРКИРАЛИШТИМА И ГАРАЖАМА У СКЛОПУ ОВИХ ОБЈЕКАТА, БЕЗ УСЛУГЕ 
ОДРЖАВАЊА, НАДГЛЕДАЊА И ПОВЕЗИВАЊА У СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ;  
            2) ПРОИЗВОДЊЕ, МАРКЕТИНГА, ПРОДАЈЕ И УГРАДЊЕ МЕХАНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ, АЛАРМНИХ УРЕЂАЈА, КАО И ФАБРИЧКИ УГРАЂЕНИХ ГПС И 
ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА У ВОЗИЛИМА БЕЗ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, 
НАДГЛЕДАЊА И ПОВЕЗИВАЊА НА СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ; 
            3) ПРОИЗВОДЊЕ, МАРКЕТИНГА, ПРОДАЈЕ, ИСПОРУКЕ 
ПРОТИВПРОВАЛНИХ И ПРОТИВПРЕПАДНИХ АЛАРМА КАО И ДРУГИХ 
УРЕЂАЈА И СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ; 
            4) OПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА И 

СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У СЕРВИСИМА ОВЛАШЋЕНИМ ОД 

ПРОИЗВОЂАЧА УРЕЂАЈА И СРЕДСТАВА. 

Техничка средства и уређаји могу бити повезани у систем техничке заштите. 
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5. Послови обезбеђења транспорта новца, вредносних и других пошиљки 

Члан 36. 

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење врше послове пратње и 

обезбеђења транспорта и преноса новца, вредносних и других пошиљака ако 

имају најмање једно специјално возило за транспорт које мора: 

1) да поседује дозволу за ванлинијски друмски превоз; 

2) да буде означено у складу са прописима; 

3) да има сталну двосмерну везу са контролним центром и делом посаде која 

напушта транспортно возило при преузимању/предаји вредности (ГСМ мрежа 

и/или радио веза са сопственом фреквенцијом и репетиторима); 

4) да има уграђен ГПС уређај за сателитско праћење и даљински мониторинг из 

сопственог контролног центра; 

5) да поседује уграђен паник тастер са аутоматским слањем дојавног сигнала у 

контролни центар; 

6) да има уграђен систем електрохемијске заштите новца у транспорту или има 

блиндирано возило или има специјално ојачане: каросерију, стакла и механички 

сигурности сеф за новац монтиран у возилу; 

7) да има уграђен мобилни систем видео обезбеђења возила. 

6. Послови редарске службе 

Члан 40. 

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење, у складу са овим 

законом, могу вршити послове одржавања реда: 

1) на јавном скупу у смислу прописа којима се уређује окупљање грађана; 

2) на спортским приредбама; 

3) на местима и објектима где се окупљају грађани поводом одржавања 

забавних, музичких, културних и других програма. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА МОГУ ДА 

ВРШЕ САМО РЕДАРИ НА ШКОЛСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ОДРЕЂЕНИМ 

СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА, КАО И НА ДРУГИМ ЈАВНИМ ОКУПЉАЊИМА 

КАДА СЕ НА ОВАЈ НАЧИН МОЖЕ ОБЕЗБЕДИТИ ОДРЖАВАЊЕ МИРНОГ 

ОКУПЉАЊА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

Службеници обезбеђења И РЕДАРИ редарску службу врше без оружја. 

На свака три запослена службеника обезбеђења у редарској служби, правно 

лице и предузетник за приватно обезбеђење може повремено и привремено 

ангажовати додатних 10 службеника обезбеђења са лиценцом ИЛИ РЕДАРА. 

Члан 41. 

Када правно лице и предузетник за приватно обезбеђење пружајући услугу 

одржавања реда на јавном скупу из члана 40. став 1. тач. 1) и 2) овог закона 
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ангажује више од три редара, дужно je да сачини план обезбеђења, који 

организатор скупа, заједно са пријавом, доставља полицијској управи са 

седиштем на територији на којој се заказује и одржава јавни скуп. 

План обезбеђења мора да садржи број и распоред ангажованих редара, 

овлашћења редара, податке о одговорном лицу које ће руководити редарском 

службом за време одржавања јавног скупа и средству комуникације са њим. 

ЧЛАН 41. 

КАДА ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРУЖА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА РЕДА ИЗ ЧЛАНА 40. СТАВ 1. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ 
ЗАКОНА, ОДНОСНО КАДА ОРГАНИЗАТОР ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА ОРГАНИЗУЈЕ 
РЕДАРСКУ СЛУЖБУ, АКО АНГАЖУЈЕ ВИШЕ ОД ДЕСЕТ СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ РЕДАРА, ДУЖАН ЈЕ ДА САЧИНИ ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

ПЛАН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОРГАНИЗАТОР СКУПА, ЗАЈЕДНО СА 
ПРИЈАВОМ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ СКУПА, ОДНОСНО ОБАВЕШТЕЊЕМ, 
ДОСТАВЉА МЕСНО НАДЛЕЖНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ НА КОЈОЈ СЕ ОДРЖАВА ЈАВНИ СКУП.  

ПЛАН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА САДРЖИ БРОЈ, ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ И РАСПОРЕД АНГАЖОВАНИХ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ 

РЕДАРА, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА АНГАЖОВАЊА, ЊИХОВЕ ЗАДАТКЕ, НАЧИН 

МЕЂУСОБНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ 

РУКОВОДИТИ РЕДАРСКОМ СЛУЖБОМ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ 

СКУПА И ДРУГЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ. 

Члан 42. 

Редари током вршења посла морају бити у униформи и опремљени 

једнообразним јакнама или прслуцима са светлоодбојним тракама и натписом 

„Редар” и „Steward” или „Security”. 

Током вршења посла редару на јавном скупу није дозвољено да регулише 

саобраћај ван границе штићеног простора. 

Редар поступа по наређењу овлашћеног полицијског службеника у складу са 

Планом обезбеђења. 

ЧЛАН 42. 

СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТОКОМ ВРШЕЊА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ 
МОРАЈУ БИТИ У УНИФОРМИ И ОПРЕМЉЕНИ ЈЕДНООБРАЗНИМ ЈАКНАМА 
ИЛИ ПРСЛУЦИМА СА СВЕТЛООДБОЈНИМ ТРАКАМА И НАТПИСОМ 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”, А ДОДАТНО И „SECURITY”.  

РЕДАРИ ТОКОМ ВРШЕЊА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ ДУЖНИ СУ ДА НОСЕ 
ПРСЛУКЕ СА СВЕТЛООДБОЈНИМ ТРАКАМА И НАТПИСОМ „РЕДАР”, А 
ДОДАТНО И „STEWARD”. 

ТОКОМ ВРШЕЊА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

И РЕДАРУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА РЕГУЛИШУ САОБРАЋАЈ ВАН ГРАНИЦЕ 

ШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА. 
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7. Контролни центар 

Члан 44. 

Правно лице и предузетник који имају Лиценцу за вршење послова физичко-

техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, односно Лиценцу за 

вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних 

пошиљки морају имати Контролни центар. 

Правно лице и предузетник који имају Лиценцу за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника могу 

имати Контролни центар. 

Контролни центар је место опремљено техничким уређајима за аутоматски 

пријем, као и обраду алармних сигнала и других информација са удаљених 

објеката или возила који су заштићени средствима техничке заштите. 

Контролни центар мора имати дежурство током 24 часа. 

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење које има сопствени 

контролни центар, мора имати тим за интервенцију по дојавном сигналу од 

најмање два службеника обезбеђења. 

Оператер у Контролном центру дужан је да одмах обавести полицију о 

информацијама које указују да се врши кривично дело које се гони по службеној 

дужности или прекршај са елементима насиља. 

Заштита података прикупљених техничким уређајима за аутоматски пријем, као 

и обраду алармних сигнала и других информација са удаљених објеката или 

возила који су заштићени средствима техничке заштите врши се у складу са 

одредбама члана 32. овог закона. 

ЧЛАН 44. 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ИМАЈУ ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ, ОДНОСНО 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА И ПРЕНОСА 
НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ МОРАЈУ ИМАТИ КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР.  

КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР ЈЕ МЕСТО ОПРЕМЉЕНО ТЕХНИЧКИМ 
УРЕЂАЈИМА ЗА ПРИЈЕМ И ОБРАДУ АЛАРМНИХ СИГНАЛА И ДРУГИХ 
ИНФОРМАЦИЈА СА УДАЉЕНИХ СТАЦИОНАРНИХ И МОБИЛНИХ ОБЈЕКАТА 
ИЛИ ЛИЦА КОЈА СУ ЗАШТИЋЕНА СРЕДСТВИМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ. 

ПЕРИФЕРНИМ УРЕЂАЈИМА, СРЕДСТВИМА И СИСТЕМИМА ТЕХНИЧКЕ 
ЗАШТИТЕ СА ИЛИ БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ЦЕНТАРА ИЛИ КОНТРОЛНИХ СОБА НА 
ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ ИЛИ КОМУНИКАЦИОНИМ МРЕЖАМА МОЖЕ СЕ 
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАТИ И ВРШИТИ НАДГЛЕДАЊЕ ИЗ КОНТРОЛНОГ 
ЦЕНТРА. 

 КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР МОРА ИМАТИ:  
1) ОРГАНИЗОВАНО ДЕЖУРСТВО ТОКОМ 24 ЧАСА ОД НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ 

ОПЕРАТЕРА КОНТРОЛНОГ ЦЕНТРА; 

2) ПАТРОЛНИ ТИМ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ ТОКОМ 24 ЧАСА ОД НАЈМАЊЕ 

ДВА СЛУЖБЕНИКА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА; 
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3) ПИСАНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА СВАКИ 

ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ. 

ОПЕРАТЕР У КОНТРОЛНОМ ЦЕНТРУ МОЖЕ БИТИ САМО OНО ЛИЦЕ 
КОЈЕ ИМА ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ. 

КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ДАТУМУ И ВРЕМЕНУ 
ПРИЈЕМА АЛАРМНОГ СИГНАЛА, АДРЕСИ ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА СА КОЈЕГ ЈЕ 
ПРИМЉЕН СИГНАЛ, ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ПО ПРИЈЕМУ АЛАРМНОГ 
СИГНАЛА И ИНТЕРВЕНЦИЈАМА ПАТРОЛНОГ ТИМА. 

ПАТРОЛНИ ТИМ ЈЕ ДУЖАН ДА ИНТЕРВЕНИШЕ У СКЛАДУ СА 
ПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА И ДА УТВРДИ РАЗЛОГЕ АКТИВИРАЊА АЛАРМА. 

ПАТРОЛНИ ТИМ У ВРЕМЕ РАДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОД КОНТРОЛНОГ 
ЦЕНТРА ДО ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА И НАЗАД, КРЕЋЕ УЛИЦАМА И ПУТНИМ 
ПРАВЦИМА КОЈИ НИСУ УТВРЂЕНИ ПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА, ОСИМ У 
СЛУЧАЈЕВИМА ВИШЕ СИЛЕ (ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, САОБРАЋАЈНЕ 
НЕЗГОДЕ И ДР).  

ОПЕРАТЕР У КОНТРОЛНОМ ЦЕНТРУ ИЛИ ВОЂА ТИМА ДУЖАН ЈЕ ДА 
ОДМАХ, БЕЗ ОДЛАГАЊА, ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ О ВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ 
ДЕЛА ИЛИ ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ, 
ШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ПРОСТОРУ КОЈИ ЈЕ ВИДЉИВ ИЗ ШТИЋЕНОГ 
ПРОСТОРА ИЛИ ОБЈЕКТА ИЛИ НА ПРАВЦУ КРЕТАЊА, КАО И ДРУГЕ ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ (ВАТРОГАСЦЕ, ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ И ДР) КАД ПОСТОЈИ 
ПОТРЕБА ЗА ЊИХОВИМ АНГАЖОВАЊЕМ.  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ ТЕХНИЧКИМ УРЕЂАЈИМА ЗА 

АУТОМАТСКИ ПРИЈЕМ, КАО И ОБРАДУ АЛАРМНИХ СИГНАЛА И ДРУГИХ 

ИНФОРМАЦИЈА СА УДАЉЕНИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ ВОЗИЛА КОЈИ СУ 

ЗАШТИЋЕНИ СРЕДСТВИМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 32. ОВОГ ЗАКОНА. 

8. Самозаштитна делатност 

Члан 45. 

Правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне делатности, 

односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у 

њима и организовања своје унутрашње (редарске) службе обезбеђења за 

одржавање реда могу добити једну или више лиценци, које се у складу са овим 

законом издају за вршење послова приватног обезбеђења, ако: 

1) имају организовану планску, организациону и контролну функцију послова 

самозаштитне делатности; 

2) је обављање тих послова предвиђено унутрашњим актом о организацији и 

систематизацији радних места, са описом радних места; 

3) имају акт о детаљима изгледa униформе и знака; 

4) одговорно лице, надлежно за послове унутрашње службе обезбеђења, 

испуњава услове из члана 10. став 1. тачка 4) овог закона; 

5) службеници обезбеђења имају лиценцу из члана 11. тачка 2) овог закона; 

6) послове обезбеђења врше са оружјем и испуњавају услове из овог закона 

који се односе на оружје. 
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ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, РАДИ ОРГАНИЗОВАЊА 

САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО РАДИ ЗАШТИТЕ СВОЈЕ 

ИМОВИНЕ, ПОСЛОВАЊА, ОБЈЕКАТА, ПРОСТОРА И ЛИЦА У ЊИМА И 

ОРГАНИЗОВАЊА СВОЈЕ УНУТРАШЊЕ (РЕДАРСКЕ) СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА МОГУ ДОБИТИ ЛИЦЕНЦУ ЗА САМОЗАШТИТНУ 

ДЕЛАТНОСТ, АКО ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. ТАЧ. 2)‒6) 

ОВОГ ЗАКОНА И АКО ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ДВА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА 

ИЛИ БЕЗ ОРУЖЈА. 

На поступак и начин издавања лиценце, из става 1. овог члана, као и на начин 

вршења послова приватног обезбеђења, ако овим законом није друкчије 

уређено, сходно се примењују одредбе овог закона којима се одговарајућа 

питања уређују за правна и физичка лица која послове приватног обезбеђења 

обављају за кориснике услуга. 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ ЗА 

СВОЈЕ ПОТРЕБЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ 

ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА И ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, АКО 

ИМАЈУ ЗАПОСЛЕНЕ СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ ПОСЕДУЈУ 

ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОВИХ ПОСЛОВА. 

ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА НОВЦА, ВРЕДНОСНИХ И ДРУГИХ 

ПОШИЉКИ У САМОЗАШТИТНОЈ ДЕЛАТНОСТИ МОГУ СЕ ОБАВЉАТИ АКО 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА И ЧЛ. 36–39. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ИМА ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 

ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА И ПРЕНОСА НОВЦА И 

ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ У ОБАВЉАЊУ САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

Унутрашње службе обезбеђења не могу пружати услуге обезбеђења другима. 

VI. ОВЛАШЋЕЊА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 46. 

За време вршења послова физичке заштите, службеник обезбеђења је 

овлашћен да: 

1) провери идентитет лица које улази или излази из објекта или простора који 

се обезбеђује и у самом штићеном простору; 

2) прегледа лице или возило на улазу или излазу из објекта или простора и у 

самом штићеном простору; 

3) забрани неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат или простор који се 

обезбеђује; 

4) нареди лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако се 

лице ту неовлашћено налази; 

5) упозори лице које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може 

угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати оштећење и 

уништење имовине; 
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6) привремено задржи лице које је затекао у објекту или простору у вршењу 

кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка 

полиције; 

7) употреби следећа средства принуде: 

(1) средства за везивање, 

(2) физичку снагу, 

(3) посебно дресиране псе, 

(4) ватрено оружје, под условима утврђеним овим законом и законом којим се 

уређује употреба оружја од стране овлашћеног полицијског службеника. 

ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ, СЛУЖБЕНИК 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА:  

1) ИЗДА УПОЗОРЕЊЕ ИЛИ НАРЕЂЕЊЕ ЛИЦУ ИЛИ ЗАБРАНИ ЛИЦУ 

УЛАЗАК И БОРАВАК У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ; 

2) ПРОВЕРИ ИДЕНТИТЕТ ЛИЦА;  

3) ЗАУСТАВИ И ПРЕГЛЕДА ЛИЦЕ, ПРЕДМЕТЕ ИЛИ ПРЕВОЗНО 

СРЕДСТВО; 

4) ПРИВРЕМЕНО ОДУЗМЕ ПРЕДМЕТЕ; 

5) ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖИ ЛИЦЕ; 

6) УПОТРЕБИ СЛЕДЕЋА СРЕДСТВА ПРИНУДЕ, ПОД УСЛОВИМА 

УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, И ТО:  

(1) СРЕДСТВА ЗА ВЕЗИВАЊЕ;  

(2) ФИЗИЧКУ СНАГУ;  
(3) ГАСНИ СПРЕЈ; 
(4) ПОСЕБНО ДРЕСИРАНЕ ПСЕ; 
(5) ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ.   
 

Овлашћења из става 1. овог члана службеник обезбеђења може применити и 

употребити само у штићеном објекту или простору, или ван штићеног објекта и 

простора када врши обезбеђење транспорта и преноса новца и вредносних 

пошиљки, приликом патролирања и када обезбеђује лице у складу са чланом 

22. овог закона. 

У уговору о обезбеђењу, које правно лице и предузетник из области приватног 

обезбеђења закључује са корисником услуга, наводе се уговорена овлашћења 

из става 1. овог члана. 

 

Примена мера мора бити сразмерна законитом циљу њихове употребе и 

извршена на начин којим се не вређа достојанство, углед, част или друго 

загарантовано људско право. Приликом примене мера нико не сме бити 

подвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању. 

Службеник обезбеђења сме поступати само на начин који је утврђен овим 

законом и прописима, тако да извршење задатака постиже са најмањим 

штетним последицама. Ако је у односу на околности дозвољено применити 

више мера, дужан је применити најпре ону која лицу најмање штети. Са 
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применом мера мора престати онда када престану разлози због којих су биле 

примењене или онда када утврди да задатак на тај начин неће моћи да изврши. 

СРЕДСТВА ПРИНУДЕ НЕ МОГУ СЕ УПОТРЕБЉАВАТИ ПРЕМА 
ЛИЦИМА МЛАЂИМ ОД 14 ГОДИНА, ОЧИГЛЕДНО БОЛЕСНИМ И 
ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА, ТЕШКИМ ИНВАЛИДИМА И ТРУДНИЦАМА ЧИЈА ЈЕ 
ТРУДНОЋА ВИДЉИВА ИЛИ КОЈЕ УПОЗОРЕ ДА СУ ТРУДНЕ, ОСИМ АКО 
НЕКО ОД ТИХ ЛИЦА ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ, ОРУЂЕМ ИЛИ ДРУГИМ 
ОПАСНИМ ПРЕДМЕТОМ УГРОЖАВА ЖИВОТ ЛИЦА. 

РЕДАРИ НЕ МОГУ ДА УПОТРЕБЉАВАЈУ ГАСНИ СПРЕЈ, СРЕДСТВА ЗА 

ВЕЗИВАЊЕ, ПОСЕБНО ДРЕСИРАНЕ ПСЕ И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, ДОК СВА 

ОСТАЛА ОВЛАШЋЕЊА ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

1. Провера идентитета 

Члан 47. 

Провера идентитета врши се увидом у личну карту или други идентификациони 

документ са фотографијом издат од надлежних државних органа. 

Службеник обезбеђења неће дозволити улаз у штићени објекат или штићени 

простор лицу које, на захтев обезбеђења, одбије да се идентификује приликом 

уласка. 

 
1. ИЗДАВАЊЕ УПОЗОРЕЊА ИЛИ НАРЕЂЕЊА ИЛИ ЗАБРАНА УЛАСКА И 

БОРАВКА ЛИЦА У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ 
 

ЧЛАН 47. 

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА УПОЗОРЕЊЕ И НАРЕЂЕЊЕ ИЗДАЈЕ ЛИЦУ 
КОЈЕ: 

1) СВОЈИМ ПОНАШАЊЕМ ИЛИ ПРОПУШТАЊЕМ ДУЖНЕ РАДЊЕ МОЖЕ 

УГРОЗИТИ СВОЈУ БЕЗБЕДНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ ДРУГИХ ИЛИ 

ИЗАЗВАТИ ОШТЕЋЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ ИМОВИНЕ; 

2) ПОКУША НЕОВЛАШЋЕНО ДА ПРИСТУПИ У ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ ИЛИ 

ПРОСТОР; 

3) СЕ ЗАТЕКНЕ ДА НЕОВЛАШЋЕНО БОРАВИ У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ 

ИЛИ ПРОСТОРУ; 

4) УГРОЖАВА ШТИЋЕНО ЛИЦЕ; 

5) ОДБИЈЕ ПРИМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА: ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА, 

ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПРЕГЛЕД ЛИЦА, ПРЕДМЕТА И САОБРАЋАЈНИХ 

СРЕДСТАВА, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА, ПРИВРЕМЕНО 

ЗАДРЖАВАЊЕ ЛИЦА, КАДА СУ ОВА ОВЛАШЋЕЊА ПРОПИСАНА 

ПРОЦЕДУРАМА ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА, ПРОСТОРА ИЛИ ЛИЦА; 

6) ПОСТУПА СУПРОТНО УПУТСТВИМА КОЈА САДРЖЕ ИСТАКНУТИ 

ЗНАКОВИ И ПИСАНА УПОЗОРЕЊА И ЗАБРАНЕ НА ШТИЋЕНОМ 

ОБЈЕКТУ ИЛИ ПРОСТОРУ. 

УПОЗОРЕЊЕ И НАРЕЂЕЊЕ ИЗДАЈЕ СЕ ГЛАСОМ, ПОКРЕТИМА РУКУ И 
ТЕЛА, СВЕТЛОСНИМ ИЛИ ЗВУЧНИМ СИГНАЛОМ, ИСТИЦАЊЕМ ЗНАКОВА И 
ПИСАНИХ УПОЗОРЕЊА И ЗАБРАНА.  

УПОЗОРЕЊА И НАРЕДБЕ МОРАЈУ БИТИ ИЗДАТЕ НА ЈАСАН И 
НЕДВОСМИСЛЕН НАЧИН.  
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СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ УЛАЗ И БОРАВАК У 
ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКАТУ ИЛИ ШТИЋЕНОМ  ПРОСТОРУ ЛИЦУ КОЈЕ, НАКОН 
УПОЗОРЕЊА ИЛИ НАРЕЂЕЊА ОДБИЈЕ: 

1) ПРОВЕРУ ИДЕНТИТЕТА, 

2) ПРЕГЛЕД ЛИЦА, ПРЕДМЕТА И САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА, 

      3)   ДА ПРЕДА ПРЕДМЕТЕ КОЈЕ ПО ЗАКОНУ ТРЕБА ПРИВРЕМЕНО 

ОДУЗЕТИ. 

2. Преглед лица и предмета 

Члан 48. 

Службеник обезбеђења може да изврши преглед лица и предмета које лице 

носи са собом и превозног средства које улази или излази из штићеног објекта 

или простора. 

Прегледом лица сматра се визуелни увид у садржај одеће и ствари које лице 

носи са собом. 

Преглед мора вршити лице истог пола, изузев када је неопходан хитан преглед 

лица ради одузимања оружја или предмета подобних за напад или 

самоповређивање. 

Прегледом превозног средства, сматра се преглед отворених и затворених 

простора саобраћајног средства и предмета који се превозе. 

Преглед се може вршити коришћењем за то намењених техничких средстава. 

Службеник обезбеђења позваће лице да самостално покаже садржај одеће, 

предмета или возила. Уколико лице то одбије, а постоје основи сумње да лице 

код себе, у превозном средству или пртљагу који носи са собом, има предмете 

који могу послужити као доказ у прекршајном или кривичном поступку, 

службеник обезбеђења ће поступити у складу са чланом 50. овог закона. 

 
2. ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА ЛИЦА 

 
ЧЛАН 48. 

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОВЕРАВА ИДЕНТИТЕТ ЛИЦА: 
           1) КОЈЕ УЛАЗИ ИЛИ ИЗЛАЗИ ИЗ ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ СЕ У ЊЕМУ 
ЗАТЕКНЕ;  

2) КОЈЕ УГРОЖАВА ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ, ПРОСТОР ИЛИ ЛИЦЕ; 
3) ПРЕМА КОМЕ УПОТРЕБЉАВА СРЕДСТВА ПРИНУДЕ ИЛИ КОЈА 

ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВА. 
ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА ВРШИ СЕ УВИДОМ У ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ 

ДРУГИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ДОКУМЕНТ СА ФОТОГРАФИЈОМ ИЗДАТ ОД 
НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА.  

ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА МАЛОЛЕТНОГ ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА МОЖЕ 
БИТИ ИЗВРШЕНА НА ОСНОВУ ИЗЈАВЕ ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ИДЕНТИТЕТ 
ПРОВЕРЕН..”. 

3. Саопштавање упозорења и издавање наредби 

Члан 49. 

Упозорења и наредбе издају се гласом, покретима руку и тела, светлосним или 

звучним сигналом, истицањем знакова и писаних упозорења и забрана. 
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Упозорења морају бити издата на јасан и недвосмислен начин. 

3. ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПРЕГЛЕД ЛИЦА, ПРЕДМЕТА И САОБРАЋАЈНИХ 
СРЕДСТАВА И ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА 

 
ЧЛАН 49. 

     СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА У СКЛАДУ СА ПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА 
ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА, МОЖЕ ЗАУСТАВИТИ И ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА, 
ПРЕДМЕТА И САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА, КОЈА: 

1) УЛАЗЕ ИЛИ ИЗЛАЗЕ ИЗ ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА; 

2) НЕОВЛАШЋЕНО БОРАВЕ У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ; 

3) УГРОЖАВАЈУ ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ; 

4) ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАТИ. 

      ПРЕГЛЕДОМ ЛИЦА СМАТРА СЕ УВИД У САДРЖАЈ ОДЕЋЕ, ОБУЋЕ И 
СТВАРИ КОЈЕ ЛИЦЕ НОСИ СА СОБОМ.  

      ПРЕГЛЕД ЛИЦА МОРА ВРШИТИ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСТОГ 
ПОЛА, ИЗУЗЕВ КАДА ЈЕ НЕОПХОДАН ХИТАН ПРЕГЛЕД ЛИЦА РАДИ 
ОДУЗИМАЊА ОРУЖЈА ИЛИ ПРЕДМЕТА ПОДОБНИХ ЗА НАПАД ИЛИ 
САМОПОВРЕЂИВАЊЕ. 

      ПРИЛИКОМ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА МОГУ ДА 
КОРИСТЕ ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА ПРЕГЛЕД ИЛИ СЛУЖБЕНОГ 
ПСА. 

     СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИВРЕМЕНО ЋЕ ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТЕ: 
1) ЧИЈЕ ЈЕ УНОШЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ 

ЗАБРАЊЕНО, У СКЛАДУ СА ПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА ЗАШТИТЕ 

ОБЈЕКТА; 

2) АКО ОКОЛНОСТИ СЛУЧАЈА УКАЗУЈУ ДА ЈЕ ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТ 

НАМЕЊЕН ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЛИ ПРЕКРШАЈА, 

ПОТИЧЕ ИЛИ ЈЕ НАСТАО КАО ПОСЛЕДИЦА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА ИЛИ ПРЕКРШАЈА; 

3) ЧИЈЕ ЈЕ ОДУЗИМАЊЕ НЕОПХОДНО ЗА ЗАШТИТУ ОПШТЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ; 

4) КОЈЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАНО ЛИЦЕ ИМА КОД СЕБЕ И МОГУ ДА СЕ 

УПОТРЕБЕ ЗА САМОПОВРЕЂИВАЊЕ, НАПАД ИЛИ БЕКСТВО. 

     О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ ПРЕДМЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ПОТВРДА. 
     СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ЧУВАЊЕ 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИХ ПРЕДМЕТА. 
     ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТИ ИЗ СТАВА 5. ТАЧКА 1) ОВОГ 

ЧЛАНА ВРАЋАЈУ СЕ ЛИЦУ ОД КОГА СУ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ КАДА ЛИЦЕ 
НАПУШТА ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ. 

     ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТИ ИЗ СТАВА 5. ТАЧ. 2)‒4) ОВОГ 
ЧЛАНА, СЕ УЗ ПОТВРДУ О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ ПРЕДМЕТА, 
ПРЕДАЈУ ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ 
СТАНИЦЕ. 
 

Члан 50. 

Службеник обезбеђења ће привремено задржати лице затечено у вршењу 

кривичног дела за које се гони по службеној дужности у објекту или простору 

који штити. 
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Лице лишено слободе мора одмах предати полицији, а ако то не може да учини 

одмах ће о привременом задржавању обавестити полицију. 

О привременом задржавању лица сачиниће писани извештај који ће предати 

полицији у року од 24 часа. 

ЧЛАН 50. 

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИВРЕМЕНО ЋЕ ЗАДРЖАТИ ЛИЦЕ: 
   1) ЗАТЕЧЕНО У ВРШЕЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО 

СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ; 
   2) ЗАТЕЧЕНО У ВРШЕЊУ ПРЕКРШАЈА СА  ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА; 
   3) КОЈЕ КОД СЕБЕ ИМА ПРЕДМЕТЕ КОЈИ МОГУ ПОСЛУЖИТИ КАО 

ДОКАЗ У КРИВИЧНОМ И ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ, ОДНОСНО ЗА НАПАД 
ИЛИ САМОПОВРЕЂИВАЊЕ. 

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАДРЖАВАЊУ ЛИЦА СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЋЕ ОДМАХ ОБАВЕСТИТИ ПОЛИЦИЈУ И ЛИЦЕ ЗАДРЖАТИ ДО ДОЛАСКА 

ПОЛИЦИЈЕ. 

Члан 52. 

Под употребом физичке снаге подразумева се коришћење вештина 

самоодбране ради одбијања напада и савладавања отпора лица које физички 

напада службеника обезбеђења, лице које се штити, односно имовину која се 

обезбеђује. 

Физичку снагу службеник обезбеђења може употребити у обављању послова 

обезбеђења само ако на други начин не може одбити: 

1) истовремени нескривљени противправни напад којим се угрожава његов 

живот или живот лица које обезбеђује; 

2) истовремени нескривљени противправни напад усмерен на уништење, 

оштећење или отуђење имовине коју обезбеђује. 

ЧЛАН 52. 

ПОД УПОТРЕБОМ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ СМАТРА СЕ УПОТРЕБА 
РАЗЛИЧИТИХ ЗАХВАТА БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА ИЛИ ЊИМА СЛИЧНИХ 
ПОСТУПАКА НА ТЕЛУ ДРУГОГ ЛИЦА КОЈИМА СЕ ПРИСИЉАВА НА 
ПОСЛУШНОСТ КАДА СУ ЗА ТО ИСПУЊЕНИ ЗАКОНСКИ УСЛОВИ. 

ФИЗИЧКУ СНАГУ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА МОЖЕ УПОТРЕБИТИ 
САМО АКО ПРИМЕНОМ ОВЛАШЋЕЊА УТВРЂЕНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ ИЛИ НА 
ДРУГИ НАЧИН НЕ МОЖЕ:  

       1) ОДБИТИ ИСТОВРЕМЕНИ НЕСКРИВЉЕНИ ПРОТИВПРАВНИ НАПАД 
КОЈИМ СЕ УГРОЖАВА ЊЕГОВ ЖИВОТ И ТЕЛО ИЛИ ЖИВОТ И ТЕЛО 
ЛИЦА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ;  
       2) ОДБИТИ ИСТОВРЕМЕНИ НЕСКРИВЉЕНИ ПРОТИВПРАВНИ НАПАД 
УСМЕРЕН НА УНИШТЕЊЕ, ОШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ОТУЂЕЊЕ ИМОВИНЕ КОЈУ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ; 
       3) САВЛАДАТИ АКТИВАН ИЛИ ПАСИВАН ОТПОР ЛИЦА КОМЕ ЈЕ 
ЗАБРАЊЕН УЛАЗАК ИЛИ БОРАВАК У ШТИЋЕНОМ ОБЈЕКТУ ИЛИ КОЈЕ СЕ 
ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВА; 

            4) СПРЕЧИТИ САМОПОВРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА. 
НАПАДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ СВАКА РАДЊА 

ПРЕДУЗЕТА ДА СЕ НАПАДНУТИ ПОВРЕДИ ИЛИ ЛИШИ ЖИВОТА, ДА СЕ 
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НАСИЛНО УЂЕ У ОБЈЕКАТ ИЛИ ПРОСТОР У КОЈИ ЈЕ УЛАЗ ЗАБРАЊЕН ИЛИ 
ДА СЕ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ОМЕТЕ ИЛИ СПРЕЧИ У ОБАВЉАЊУ 
ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

ОТПОРОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ СВАКО 
СУПРОСТАВЉАЊЕ ЛИЦА МЕРАМА И РАДЊАМА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ВРШИТИ 
ОГЛУШАВАЊЕМ ИЛИ ЗАУЗИМАЊЕМ КЛЕЧЕЋЕГ, СЕДЕЋЕГ, ЛЕЖЕЋЕГ ИЛИ 
СЛИЧНОГ ПОЛОЖАЈА − ПАСИВНИ ОТПОР, ИЛИ ЗАКЛАЊАЊЕМ ИЛИ 
ДРЖАЊЕМ ЗА ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДМЕТЕ, ОТИМАЊЕМ, СТАВЉАЊЕМ У ИЗГЛЕД 
ДА ЋЕ СЕ ЛИЦЕ НАПАСТИ, ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊЕМ СЛИЧНЕ РАДЊЕ − 
АКТИВНИ ОТПОР. 

СА УПОТРЕБОМ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, КОЈА МОРА БИТИ СРАЗМЕРНА 

НАПАДУ КОЈИ СЕ ОДБИЈА, ПРЕСТАЈЕ СЕ ЧИМ ПРЕСТАНЕ НАПАД ИЛИ 

ОТПОР ЛИЦА ПРЕМА КОМЕ ЈЕ УПОТРЕБЉЕНА. 

Члан 53. 

Пре употребе физичке снаге службеник обезбеђења мора упозорити лице да ће 

против њега употребити физичку снагу, осим ако би тиме довео у опасност себе 

или другог. 

Употреба физичке снаге мора бити сразмерна нападу који се одбија и бити 

обустављена након престанка напада. 

6А УПОТРЕБА ГАСНОГ СПРЕЈА 
 

ЧЛАН 53. 
            УПОТРЕБОМ ГАСНОГ СПРЕЈА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ 
УПОТРЕБА НАПРАВА КОЈЕ САДРЖЕ И ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ РАСПРШУЈУ 
НАДРАЖУЈУЋА ХЕМИЈСКА ЈЕДИЊЕЊА (CS, CN, ОC) У КОНЦЕНТРАЦИЈАМА 
ДОЗВОЉЕНИМ ПО ПРИХВАЋЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА. 

ГАСНИ СПРЕЈ МОЖЕ СЕ УПОТРЕБИТИ РАДИ ОДБИЈАЊА НАПАДА 
ИЛИ САВЛАЂИВАЊА АКТИВНОГ ОТПОРА ЛИЦА, КАДА ЈЕ УПОТРЕБА 
ФИЗИЧКЕ СНАГЕ БИЛА НЕУСПЕШНА. 

СА УПОТРЕБОМ ГАСНОГ СПРЕЈА ПРЕСТАЈЕ СЕ ЧИМ ПРЕСТАНЕ 
НАПАД ИЛИ АКТИВАН ОТПОР ЛИЦА. 

НАКОН УПОТРЕБЕ ГАСНОГ СПРЕЈА ЛИЦУ СЕ МОРА ОБЕЗБЕДИТИ 
ПРУЖАЊЕ АДЕКВАТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ. 

ГАСНИ СПРЕЈ УПОТРЕБЉАВА СЕ НА НАЧИН ПРОПИСАН ОД СТРАНЕ 

ПРОИЗВОЂАЧА ОВИХ СРЕДСТАВА.  

Члан 57. 

Ближи начин употребе средстава принуде ПРИМЕНЕ ОВЛАШЋЕЊА 

утврђених овим законом прописује министар. 

VII. ОЗНАЧАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 63. 

Службеник приватног обезбеђења, приликом вршења послова обезбеђења, 

мора код себе имати легитимацију и дати је на увид овлашћеном полицијском 

службенику на његов захтев. 

Легитимација садржи личне, податке, фотографију и назнаку овлашћења 

службеника приватног обезбеђења коме је издата. 
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Ознака припадности правном лицу и предузетнику за приватно обезбеђење, 

знак (лого) и натпис „Обезбеђење”, односно „Security”, морају бити истакнути на 

видном делу униформе службеника обезбеђења. 

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење, за службеника 

обезбеђења коме престане радни однос, буде распоређен на друго радно 

место без примене овлашћења, или се као предузетник одјави у регистру 

привредних субјеката, дужно је да у року од седам дана врати легитимацију 

Министарству. 

ЧЛАН 63. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПОДНОСИ ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
КОД КОГА ЈЕ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗАПОСЛЕН ИЛИ АНГАЖОВАН ПО 
ОСНОВУ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА, 
ОДНОСНО ДОПУНСКОМ РАДУ, НАДЛЕЖНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ПО 
МЕСТУ РАДА ИЛИ ПРЕБИВАЛИШТА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА, У РОКУ 
ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ САДРЖИ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 
ЈМБГ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПОДАТКЕ О ВРСТИ УГОВОРА НА 
ОСНОВУ КОГ ЈЕ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА АНГАЖОВАН. 

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА МОЖЕ ИМАТИ САМО ЈЕДНУ 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ. 

 
СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ МОЖЕ ДА ВРШИ ПОСЛОВЕ 

ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НИТИ ДА ПРИМЕЊУЈЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ПРОПИСАНА ОВИМ ЗАКОНОМ АКО КОД СЕБЕ НЕМА ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ОСИМ 
АКО ЈЕ АНГАЖОВАН КАО РЕДАР НА ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ. 

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 
ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ПО ПРАВИЛУ, НОСИ 
ИСТАКНУТУ НА ПРЕДЊОЈ СПОЉНОЈ СТРАНИ УНИФОРМЕ ИЛИ ОДЕЋЕ, 
ИЗУЗЕВ У СЛУЧАЈУ КАДА ВРШИ ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА. ОЗНАКА 
ПРИПАДНОСТИ ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ПРИВАТНО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ЗНАК (ЛОГО) И НАТПИС „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”, А ДОДАТНО И 
НАТПИС „SECURITY”, МОРАЈУ БИТИ ИСТАКНУТИ НА ВИДНОМ ДЕЛУ 
УНИФОРМЕ ИЛИ ОПРЕМЕ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

СЛУЖБЕНИК ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДУЖАН ЈЕ ДАТИ 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ НА УВИД ОВЛАШЋЕНОМ ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ 
ИЛИ ГРАЂАНИНУ ПРЕМА КОМЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ОВОГ 
ЗАКОНА НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ.  

ЛЕГИТИМАЦИЈА САДРЖИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ФОТОГРАФИЈУ И 
ОВЛАШЋЕЊА СЛУЖБЕНИКА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА.  

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ДУЖНО ЈЕ ДА ВРАТИ ЛЕГИТИМАЦИЈУ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД: 

1) ДАНА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, АНГАЖОВАЊА ИЛИ 
РАПОРЕЂИВАЊА НА ДРУГО РАДНО МЕСТО СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ПРИМЕНЕ ОВЛАШЋЕЊА; 
2) ДАНА ОБАВЕШТАВАЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ ИСТЕКА 
РОКА ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ; 
3)  ДАНА ПРЕСТАНКА РАДА ИЛИ БРИСАЊА ИЗ РЕГИСТРА 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА. 
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СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС, 
АНГАЖОВАЊЕ ИЛИ ЈЕ РАСПОРЕЂЕН НА РАДНО МЕСТО БЕЗ ПРИМЕНЕ 
ОВЛАШЋЕЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ПО ЗАХТЕВУ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИКУ ВРАТИ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ 
ИЗГУБЉЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ОГЛАСИО НЕВАЖЕЋОМ. 
 ВРАЋЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОНИШТАВА СЕ. 

3. Ознаке и опрема на возилима 

Члан 65. 

Возила приватног обезбеђења не могу бити опремљена специјалном звучном и 

светлосном сигнализацијом. 

Изузетно, возила приватног обезбеђења могу имати и користити бело ЖУТО 

ротационо или трепћуће светло, у складу са прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима. 

VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 66. 

Министарство води следеће евиденције: 

1) евиденцију издатих лиценци за правна лица и предузетнике који обављају 

делатност приватног обезбеђења, која садржи: 

(1) редни број, 

(2) назив правног лица – предузетника, 

(3) адресу седишта и матични број, 

(4) серијски број издате лиценце, 

(5) датум издавања и датум истека важења лиценце, 

(6) податке о извршеном надзору, 

(7) службене белешке; 

2) евиденцију издатих лиценци за физичка лица која врше послове приватног 

обезбеђења, која садржи: 

(1) редни број, 

(2) име и презиме физичког лица, 

(3) адресу пребивалишта/боравишта и матични број грађана, 

(4) број издате лиценце, 

(5) службене белешке; 

3) евиденцију издатих легитимација за службенике обезбеђења, која садржи: 

(1) редни број, 

(2) назив правног лица – предузетника који подносе захтев за издавање 

легитимације, 

(3) адресу седишта и матични број, 
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(4) списак са именима и презименима службеника обезбеђења, адресом 

пребивалишта/боравишта, врстама и бројевима лиценци, 

(5) број издате легитимације, 

(6) датум издавања и рок важења, 

(7) датум враћања легитимације, 

(8) податке о извршеном надзору, 

(9) податке о предузетим мерама, 

(10) службене белешке. 

Евиденције из става 1. овог члана воде се у облику регистра, као електронска 

база података и чувају се трајно. 

ЧЛАН 67А 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ИМАЈУ 
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ВОДЕ СЛЕДЕЋЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ:  
1) ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРЕДАВАЧИМА И КОНТРОЛОРИМА СТРУЧНЕ ОБУКЕ 
КОЈА САДРЖИ:  

     (1) ПРИЈАВУ ЗА ПРЕДАВАЧА ИЛИ КОНТРОЛОРА СТРУЧНЕ ОБУКЕ,  
     (2) ФОТОКОПИЈЕ АКАТА КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ, 
     (3) НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ/ТЕМЕ ЗА КОЈУ 

ЈЕ ПРЕДАВАЧ/КОНТРОЛОР АНГАЖОВАН;  
2) ЕВИДЕНЦИЈУ О ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ КОЈА САДРЖИ:  
                 (1) ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ,  
                 (2) УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ОБУКЕ 
ЗА ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ,  
                 (3) ПЛАН СТРУЧНЕ ОБУКЕ ПО ПРОГРАМУ ОБУКЕ И ТЕРМИНИМА 
НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПО ДАТУМУ И ВРЕМЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ 
ПРИСУТНОСТИ ПОЛАЗНИКА НА СТРУЧНОЈ ОБУЦИ,  
                 (4) ЗАВРШНИ ТЕСТ ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ; 
3) ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ОБУКЕ КОЈИ САДРЖИ: 
                 (1) СПИСАК ПОЛАЗНИКА ЦИКЛУСА ОБУКЕ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПО 
ПОТРЕБИ СРЕДЊЕ ИМЕ), 
                 (2) ДАТУМ И ВРЕМЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА, ИМЕ, 
ПРЕЗИМЕ ПРЕДАВАЧА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОЛАЗНИКА КОЈИ ЈЕ ОДСУТАН СА 
ОБУКЕ, 
                 (3)  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ДОПУНСКЕ 
ОБУКЕ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ПРЕДАВАЧА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОЛАЗНИКА КОЈИ ЈЕ 
ПРИСУТАН НА ДОПУНСКОЈ ОБУЦИ;  
4) ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ОБУЧЕНОСТИ, КОЈА САДРЖИ: 

     (1) РЕДНИ БРОЈ,  
     (2) ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА ПОТВРДА, 
     (3) ВРСТУ/НАЗИВ ПРОГРАМА ОБУКЕ И ТРАЈАЊЕ ОБУКЕ У ДАНИМА 

И НАСТАВНИМ ЧАСОВИМА, 
     (4) ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ ПОТВРДЕ, ДАТУМ И МЕСТО ИЗДАВАЊА. 
ПОДАТКЕ У ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (3) И 

ТАЧКА 3. ПОДТАЧ. (2) И (3) УНОСЕ ПРЕДАВАЧИ КОЈИ СУ ДРЖАЛИ ОБУКУ.  
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ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДЕ СЕ РУЧНО ИЛИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ЧУВАЈУ СЕ ДЕСЕТ ГОДИНА. 

 

X. НАДЗОР 

Члан 70. 

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство. 

 

X. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

ЧЛАН 70. 

НАДЗОР ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ВРШИ МИНИСТАРСТВО И 
НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ У СКЛАДУ СА УТВРЂЕНИМ 
ДЕЛОКРУГОМ.  

МИНИСТАРСТВО ВРШИ НАДЗОР ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И НАЧИНА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, ПРИМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА И ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈА  У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА О 

ДРЖАЊУ И НОШЕЊУ ОРУЖЈА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

Члан 71. 

Овлашћени полицијски службеници Министарства, у вршењу надзора над 

спровођењем овог закона, поред овлашћења на предузимање радњи утврђених 

законом којим се уређује инспекција, имају право и дужност да проверавају 

начин чувања и ношење ватреног оружја, психофизичку способност и 

оспособљеност службеника обезбеђења за руковање оружјем, као и да, по 

потреби, спроводе и друге радње којима се остварује непосредан и ненајављен 

увид у вршење послова приватног обезбеђења. 

ЧЛАН 71. 

ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК КОЈИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ 
ПРОПИСИМА О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК), У ВРШЕЊУ НАДЗОРА НАД 
СПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА, ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА ПРОВЕРАВА 
УСЛОВЕ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, ПРИМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА, 
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, НАЧИН ЧУВАЊА И НОШЕЊА ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА, 
КАО И ДА, ПО ПОТРЕБИ, СПРОВОДИ И ДРУГЕ РАДЊЕ КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ НЕПОСРЕДАН И НЕНАЈАВЉЕН УВИД У ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК О СПРОВЕДЕНОМ 
НАДЗОРУ САЧИЊАВА ЗАПИСНИК. 

ЗАПИСНИК СЕ ПО ПРАВИЛУ САЧИЊАВА У СЛУЖБЕНИМ 
ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД 
ДАНА ЗАВРШЕНОГ НАДЗОРА. 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ 
ОМОГУЋИ ВРШЕЊЕ НАДЗОРА, СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПРУЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И ОБАВЕШТЕЊА. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАДЗИРАНОГ ОРГАНА МОЖЕ ДА СТАВИ 
ПРИМЕДБЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ НА ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ НАДЗОРУ У 
РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ОБАВЕШТАВАЊА О ЗАПИСНИКУ. 
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ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК ДУЖАН ЈЕ ДА РАЗМОТРИ 
ПРИМЕДБЕ НА ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ НАДЗОРУ И ДА, ПРЕМА 
ПОТРЕБИ, ПОНОВИ РАДЊЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕДБЕ ОДНОСЕ, ОДНОСНО ДА 
ИЗМЕНИ ИЛИ ОДУСТАНЕ ОД ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ. 

У ТОКУ НАДЗОРА ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ МОГУ, 
УЗ ПОТВРДУ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, 
ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ВИДЕО СНИМКЕ ИЛИ ДРУГЕ ИСПРАВЕ, ДО 
ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА НАДЗОРА. 

КОНТРОЛУ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА И РЕДАРА МОГУ ВРШИТИ 

УНИФОРМИСАНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ МИНИСТАРСТВА У ПОГЛЕДУ 

НОШЕЊА УНИФОРМЕ, ОПРЕМЕ, ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ, ПОСЕДОВАЊА 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И НАЧИНА ПРИМЕНЕ ОВЛАШЋЕЊА, О ЧЕМУ САЧИЊАВАЈУ 

ИЗВЕШТАЈ. 

Члан 72. 

Овлашћени полицијски службеници Министарства, поред овлашћења на 

изрицање мера утврђених законом којим се уређује инспекција, имају право и 

дужност да правном лицу и предузетнику који имају лиценцу за вршење 

послова приватног обезбеђења привремено забране обављање делатности, а 

службенику обезбеђења да привремено забране вршење послова приватног 

обезбеђења ако делатност, односно послове обавља или врши: 

1) без лиценце или овлашћења; 

2) без закљученог уговора; 

3) без потребних кадровских и техничких услова; 

4) на нестручан и непрофесионалан начин који може проузроковати штету или 

опасност за корисника, службеника обезбеђења или треће лице; 

5) супротно налогу да обављање делатности, односно вршење послова усклади 

са овим законом. 

Налагање мере којом се обезбеђује да правно лице и предузетник који имају 

лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења или службеник обезбеђења 

отклоне неправилности у вршењу делатности, односно послова приватног 

обезбеђења и да њихово вршење ускладе са овим законом овлашћени 

полицијски службеници Министарства налажу решењем, с тим што наложени 

рок за извршење мере за отклањање неправилности не може бити дужи од 60 

дана. 

ЧЛАН 72. 

АКО НАДЗИРАНИ ОРГАН У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НИЈЕ ОТКЛОНИО 
НАДЗОРОМ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ КОЈИ СУ УНЕТИ 
У ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ НАДЗОРУ, РЕШЕЊЕМ ЋЕ СЕ НАЛОЖИТИ 
МЕРЕ И ОДРЕДИТИ РОК ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ.  

О ПРИМЕДБАМА НА ЗАПИСНИК ИЗ ЧЛАНА 71. ОВОГ ЗАКОНА 
ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК НЕ ОДЛУЧУЈЕ ПОСЕБНО, ВЕЋ ИХ 
ЦЕНИ СВЕ ЗАЈЕДНО И СВАКУ ПОСЕБНО У ОБРАЗЛОЖЕЊУ РЕШЕЊА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

РЕШЕЊЕМ СЕ МОЖЕ ЗАБРАНИТИ НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ОБУКЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 
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ПЕРИОДУ ДО 60 ДАНА АКО ДЕЛАТНОСТ ВРШИ БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ 
ОВЛАШЋЕЊА. 

 
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМЕ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАЊЕНО 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕ НАСТАВИТИ СА ЊИХОВИМ ОБАВЉАЊЕМ 

АКО СЕ У КОНТРОЛНОМ НАДЗОРУ УТВРДИ ДА ЈЕ ОТКЛОНИО 

НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ. 

Xа  ОЦЕНА УСАГЛАШЕНОСТИ УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
ЧЛАН 75А 

АКРЕДИТОВАНО ТЕЛО ВРШИ ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 
КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ 
СРПСКИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА, ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА 
УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ДАВАОЦА УСЛУГА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА. 

АКРЕДИТОВАНО ТЕЛО ЗА ОЦЕНУ УСАГЛАШЕНОСТИ КВАЛИТЕТА 
УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКРЕДИТУЈЕ 
СЕ КОД НАДЛЕЖНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ. 

РАДИ ИЗВРШАВАЊА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА ОЦЕНЕ 

УСАГЛАШЕНОСТИ УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, АКРЕДИТОВАНО 

ТЕЛО МОЖЕ АНГАЖОВАТИ АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБАРАТОРИЈЕ, ПРАВНА 

ЛИЦА, НАУЧНЕ УСТАНОВЕ, ИНСТИТУТЕ ИЛИ СТРУЧНА ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ИЛИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 76. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај 

правно лице за приватно обезбеђење: 

1) ако врши полицијске или друге послове безбедности које врше органи 

државне управе, односно ако врши послове који су у искључивој надлежности 

државних органа и примењује оперативне методе и средства, односно 

оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи примењују на 

основу посебних прописа (члан 2. ст. 2. и 3); 

2) ако врши послове посредовања у наплати потраживања (члан 7); 

3) ако спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног 

обезбеђења, а не испуњава или престане да испуњава материјалне, техничке, 

стручне и кадровске услове за обављање послова обуке и ако обуку спроводи 

без добијеног овлашћења Министарства (члан 13. став 1); 

4) ако послове приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врши на 

начин којим се омета рад државних органа и нарушава спокојство грађана (члан 

19); 

5) ако врши послове приватног обезбеђења, а нема закључен писани уговор са 

правним или физичким лицем коме пружа услуге (члан 20. став 1); 

6) ако, у року од осам дана од дана настале промене, не достави обавештење о 

закљученом уговору, анексу уговора или о раскиду уговора (члан 20. став 4); 
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7) ако послове физичке заштите врши ван штићеног објекта или границе 

штићеног простора (члан 21. став 2); 

8) ако, без добијене сагласности Министарства, послове физичке заштите лица 

(лично обезбеђење) врши на јавном месту (члан 22. став 1); 

9) ако поседује ватрено оружје које по врсти и броју не одговара дозвољеним 

врстама и броју или ако је оружје и муницију набавило без одобрења 

Министарства (члан 24); 

10) ако послове приватног обезбеђења врши са оружјем, а најмање једанпут 

годишње не изврше вежбовно гађање за службенике обезбеђења који раде на 

пословима обезбеђења са оружјем (члан 28); 

11) ако при вршењу послова заштите објекта или простора који се користе за 

јавну употребу користи уређаје за снимање слике, а на видљивом месту не 

истакне обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем 

или ако не архивира снимке или архивиране снимке, на захтев, не стави на 

увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 1); 

12) ако, супротно прописима или, у складу са законом, уговореним условима 

податке са архивираних снимака не користи у сврху за коју су прикупљени или 

ако их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 32. ст. 2. и 3); 

13) ако врши послове пратње и обезбеђења транспорта и преноса новца, 

вредносних и других пошиљака, а нема најмање једно специјално возило за 

транспорт (члан 36); 

14) ако, при обављању послова пратње и обезбеђења транспорта и преноса 

новца, вредносних и других пошиљака, свим члановима посаде специјалног 

возила за транспорт и пратиоцима не обезбеди прописану врсту ватреног 

оружја и другу опрему у складу са прописима из области безбедности и 

здравља на раду (члан 37. став 3); 

15) ако врши послове обезбеђења преношења новца и вредносних пошиљки 

пешице, а не користе системе за електрохемијску заштиту вредности, односно 

уколико врше послове обезбеђења транспорта новца и вредносних пошиљки 

без блиндираног, односно специјалног возила са најмање два наоружана 

службеника обезбеђења (члан 38. ст. 1. и 2); 

16) ако организује послове одржавања реда, односно редарску службу са 

ношењем оружја (члан 40. став 2); 

17) ако имају Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана, односно Лиценцу за вршење послова 

обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, а немају 

Контролни центар, са организованим дежурством током 24 часа и ако нема тим 

за интервенцију по дојавном сигналу од најмање два службеника обезбеђења 

(члан 44. ст. 1, 4. и 5); 

18) ако утврди униформу и знак (лого) приватног обезбеђења, који се, по 

изгледу и боји, јасно не разликују од униформи и ознака на возилима 
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службеника полиције, војске, царине или униформе и ознаке било ког другог 

државног органа (члан 61); 

19) ако користи возила која су опремљена специјалном звучном и светлосном 

сигнализацијом (члан 65. став 1); 

20) ако податке који су прикупљени у вршењу посла приватног обезбеђења 

користи мимо сврхе за коју су прикупљени или их уступи трећим лицима или их 

јавно објави (члан 68. став 1); 

21) ако лицу на кога се подаци односе и које захтева да му се прикупљени 

подаци ставе на увид, не стави на увид тражене податке, односно ако не 

изврши измену или брисање података (члан 68. став 2); 

22) ако податке из збирке података, која је успостављена уговором, или на 

основу пристанка у писаном облику, у случају испуњења или раскида уговора, 

односно повлачења пристанка у писаном облику, не преда кориснику или их не 

брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења 

пристанка, односно ако, у року од осам дана, не уништи друге податке који нису 

од значаја или које корисник одбије да преузме (члан 68. став 3); 

23) ако, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује 

тајност података, не чува све податке које сазна у вршењу послова (члан 69. 

став 1); 

24) ако у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона не депонује 

прекобројно оружје и припадајућу муницију код Министарства (члан 89. став 1). 

За радње из става 1. тач. 1)–4), 9), 16) овог члана, поред новчане казне, 

правном лицу за приватно обезбеђење може се изрећи и заштитна мера 

забране вршења делатности у трајању од шест месеци до три године. 

За радње из става 1. овог члана, и ако у року од осам дана од дана престанка 

рада или гашењу правног лица о томе не обавести надлежну полицијску управу 

(члан 18), и ако у року од 48 часова од употребе средстава принуде надлежној 

полицијској управи не достави извештај, са мишљењем, о употреби тих 

средстава (члан 56. став 4) казниће се за прекршај и одговорно лице у правном 

лицу за приватно обезбеђење новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, 

и/или изрицањем заштитне мере забране обављања послова, односно вршења 

делатности у трајању од три месеца до једне године, за прекршаје из става 1. 

тач. 1)–4) и 16) овог члана. 

ЧЛАН 76. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АКО:  
1) ВРШИ ПОЛИЦИЈСКЕ ИЛИ ДРУГЕ ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈЕ ВРШЕ 
ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОДНОСНО АКО ВРШИ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ У 
ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ПРИМЕЊУЈЕ 
ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ И СРЕДСТВА, ОДНОСНО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА 
СРЕДСТВА И МЕТОДЕ КОЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ПРИМЕЊУЈУ НА ОСНОВУ 
ПОСЕБНИХ ПРОПИСА (ЧЛАН 2. СТ. 2. И 3);  
2) ВРШИ ПОСЛОВЕ ПОСРЕДОВАЊА У НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА (ЧЛАН 7);  
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3) ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА АНГАЖУЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ БЕЗ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ АНГАЖУЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ БЕЗ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (ЧЛАН 8); 
4) ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 
ВРШИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ ОМЕТА РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРУШАВА 
СПОКОЈСТВО ГРАЂАНА (ЧЛАН 19);  
5) ВРШИ ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, А НЕМА ЗАКЉУЧЕН 
ПИСАНИ УГОВОР СА ПРАВНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ КОМЕ ПРУЖА 
УСЛУГЕ ИЛИ ЗАКЉУЧИ УГОВОР КОЈИМ СЕ УГОВАРА МАЊИ НИВО УСЛУГА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОД ОНИХ КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ АКТОМ О ПРОЦЕНИ 
РИЗИКА (ЧЛАН 20. СТ. 1. И 4);  
6) ВРШИ ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, А НЕ САЧИНИ ПЛАН 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ АКО ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ САДРЖИ И ПЛАН 
СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, КАДА СЕ КОРИСНИКУ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ 
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (ЧЛАН 20. СТ. 7‒10);  
7) ПОСЛОВЕ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ ВРШИ ВАН ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ 
ГРАНИЦЕ ШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА (ЧЛАН 21. СТАВ 2);  
8) ПОСЕДУЈЕ ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ КОЈЕ ПО ВРСТИ И БРОЈУ НЕ ОДГОВАРА 
ДОЗВОЉЕНИМ ВРСТАМА И БРОЈУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ (ЧЛАН 24);  
9) ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 
ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСТИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ НАРУШАВА 
ПРИВАТНОСТ ДРУГИХ (ЧЛАН 31. СТАВ 2);  
10) ПРИ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ 
КОРИСТЕ ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ КОРИСТИ УРЕЂАЈЕ ЗА СНИМАЊЕ СЛИКЕ, А 
НА ВИДЉИВОМ МЕСТУ НЕ ИСТАКНЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ ИЛИ 
ПРОСТОР ЗАШТИЋЕН ВИДЕО ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ИЛИ АКО НЕ АРХИВИРА 
СНИМКЕ ИЛИ АРХИВИРАНЕ СНИМКЕ, НА ЗАХТЕВ, НЕ СТАВИ НА УВИД 
ОВЛАШЋЕНОМ ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ (ЧЛАН 32. СТАВ 1);  
11) ПОДАТКЕ СА АРХИВИРАНИХ СНИМАКА НЕ КОРИСТИ У СВРХУ ЗА КОЈУ 
СУ ПРИКУПЉЕНИ ИЛИ АКО ИХ УСТУПИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ ЈАВНО 
ОБЈАВИ (ЧЛАН 32. СТ. 2. И 3);  
12) ИЗВРШИ ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ БЕЗ ПРОЦЕНЕ 
РИЗИКА, КАДА ЈЕ ОНА ПО ЗАКОНУ ОБАВЕЗНА (ЧЛАН 34); 
13) ЗА ПОСЛОВЕ ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА И ПРЕНОСА 
НОВЦА, ВРЕДНОСНИХ И ДРУГИХ ПОШИЉАКА, КОРИСТЕ СПЕЦИЈАЛНА 
ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ КОЈА НЕ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ  
(ЧЛАН 36);  
14) ПРИ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА И 
ПРЕНОСА НОВЦА, ВРЕДНОСНИХ И ДРУГИХ ПОШИЉАКА, ПОСАДУ 
СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА НЕ САЧИЊАВАЈУ НАЈМАЊЕ ДВА СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ АКО СУ СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА ИЛИ АКО СВИМ ЧЛАНОВИМА ПОСАДЕ НЕ ОБЕЗБЕДИ 
ПРОПИСАНУ ВРСТУ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА И ДРУГУ ОПРЕМУ У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 37);  
15) ВРШИ ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРЕНОШЕЊА НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ 
ПОШИЉКИ ПЕШИЦЕ, А НЕ КОРИСТИ СИСТЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКУ 
ЗАШТИТУ ВРЕДНОСТИ И КОФЕР У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 38);  
16) ЗА ПРЕНОШЕЊЕ НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ ПЕШИЦЕ НЕ 
АНГАЖУЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ АКО 
СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ ОМОГУЋИ УРЕЂАЈ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА 
КОНТРОЛНИМ ЦЕНТРОМ (ЧЛАН 39); 
17) ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА РЕДА, ОДНОСНО РЕДАРСКУ 
СЛУЖБУ СА НОШЕЊЕМ ОРУЖЈА (ЧЛАН 40. СТАВ 3);  
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18) КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР НЕМА ОРГАНИЗОВАНО ДЕЖУРСТВО НАЈМАЊЕ 
ЈЕДНОГ ОПЕРАТЕРА ТОКОМ 24 ЧАСА ИЛИ ПАТРОЛНИ ТИМ ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИЈУ ТОКОМ 24 ЧАСА ОД НАЈМАЊЕ ДВА СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ ПИСАНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА 
СВАКИ ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ (ЧЛАН 44. СТАВ 4); 
19) ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ НОСЕ УНИФОРМУ (ЧЛАН 60. СТАВ 1);  
20) КОРИСТИ УНИФОРМУ И ЗНАК (ЛОГО) ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, КОЈИ 
СЕ, ПО ИЗГЛЕДУ И БОЈИ, ЈАСНО НЕ РАЗЛИКУЈУ ОД УНИФОРМИ И ОЗНАКА 
НА ВОЗИЛИМА СЛУЖБЕНИКА ПОЛИЦИЈЕ, ВОЈСКЕ, ЦАРИНЕ ИЛИ 
УНИФОРМЕ И ОЗНАКЕ БИЛО КОГ ДРУГОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА (ЧЛАН 61); 
21) НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИКУ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
(ЧЛАН 63. СТАВ.1); 
22) ОЗНАКА ПРИПАДНОСТИ, ЗНАК (ЛОГО) И НАТПИС „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”, 
ОСНОСНО „SECURITY” НИСУ ИСТАКНУТЕ НА ВИДНОМ ДЕЛУ УНИФОРМЕ И 
ОПРЕМЕ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЧЛАН 63. СТАВ 5); 
23) НЕ ВРАТИ МИНИСТАРСТВУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЧЛАН 63. СТАВ 8); 
24) КОРИСТИ ВОЗИЛА КОЈА СУ ОПРЕМЉЕНА СПЕЦИЈАЛНОМ ЗВУЧНОМ И 
СВЕТЛОСНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ (ЧЛАН 65. СТАВ 1);  
25) ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ПРИКУПЉЕНИ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСТИ СУПРОТНО ОД СВРХЕ ЗА КОЈУ СУ ПРИКУПЉЕНИ 
ИЛИ ИХ УСТУПИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ ИХ ЈАВНО ОБЈАВИ (ЧЛАН 68. СТАВ 
1);  
26) ПОДАТКЕ ИЗ ЗБИРКЕ ПОДАТАКА, КОЈА ЈЕ УСПОСТАВЉЕНА УГОВОРОМ, 
ИЛИ НА ОСНОВУ ПРИСТАНКА У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, У СЛУЧАЈУ ИСПУЊЕЊА 
ИЛИ РАСКИДА УГОВОРА, ОДНОСНО ПОВЛАЧЕЊА ПРИСТАНКА У ПИСАНОМ 
ОБЛИКУ, НЕ ПРЕДА КОРИСНИКУ ИЛИ ИХ НЕ БРИШЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА РАСКИДА УГОВОРА, ОДНОСНО ПОВЛАЧЕЊА ПРИСТАНКА, ОДНОСНО 
АКО, У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА, НЕ УНИШТИ ДРУГЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НИСУ ОД 
ЗНАЧАЈА ИЛИ КОЈЕ КОРИСНИК ОДБИЈЕ ДА ПРЕУЗМЕ (ЧЛАН 68. СТАВ 3);  
27) КАО ТАЈНУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА, НЕ ЧУВА СВЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ САЗНА У 
ВРШЕЊУ ПОСЛОВА (ЧЛАН 69. СТАВ 1);  
28) ОВЛАШЋЕНОМ ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ НЕ ОМОГУЋИ ВРШЕЊЕ 
НАДЗОРА ИЛИ НЕ СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЛИ НЕ ПРУЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И 
ОБАВЕШТЕЊА (ЧЛАН 71. СТАВ 4). 
 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) ‒8) И 28) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕД 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗРИЧЕ 
СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 
150.000 ДИНАРА.  

ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, 
ИЗРИЧЕ СЕ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ДА ВРШИ 
ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ, У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, ЗА 
ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1)‒8) И 28) ОВОГ ЧЛАНА.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 
250.000 ДО 500.000 ДИНАРА.  
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ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1)‒8) И 28) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕД 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗРИЧЕ СЕ 

И ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 

ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 

Члан 77. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај правно 

лице за приватно обезбеђење: 

1) ако пропусти да достави лекарско уверење о провери психофизичке 

способности за свако физичко лице коме је издата лиценца (члан 12. став 4); 

2) ако спроводи обуку лица за вршење послова приватног обезбеђења која не 

испуњавају услове из члана 12. став 1. тач. 1), 2), 3) и 5) овог закона (члан 12. 

став 6); 

3) ако техничка средства која се користе у обављању послова приватног 

обезбеђења користи на начин којим се нарушава приватност других (члан 31. 

став 2); 

4) ако употребљава техничка средства која, у погледу квалитета, сигурности и 

гаранција, не испуњавају законске норме и техничке стандарде који важе у 

Републици Србији или ако их не одржава у исправном и функционалном стању 

(члан 35); 

5) ако за вршење послова одржавања реда, односно редарске службе на 

јавном скупу не сачини план обезбеђења (члан 41. став 1); 

6) ако организује вршење послова редарске службе током кога редари нису у 

униформи и опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са 

светлоодбојним тракама и утврђеним натписима (члан 42. став 1); 

7) ако не утврди изглед униформе коју носе службеници обезбеђења (члан 58. 

став 3); 

8) ако не утврди изглед и садржину знака (лого) који ће користити као сопствено 

обележје на униформи, возилима и објектима (члан 59); 

9) ако службенику обезбеђења да на коришћење униформу на којој, на видном 

месту, нису истакнуте ознаке припадности (члан 63. став 3); 

10) ако прописане евиденције не води и не чува или их води и чува на начин 

који није прописан (члан 67). 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у 

правном лицу за приватно обезбеђење новчаном казном од 5.000 до 50.000 

динара. 

ЧЛАН 77. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АКО:  
1) У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА НЕ ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНУ ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ 
О ПРЕСТАНКУ РАДА ИЛИ ГАШЕЊУ (ЧЛАН 18); 
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2) У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ МЕСНО НАДЛЕЖНОЈ 
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ, 
АНЕКСУ ИЛИ РАСКИДУ УГОВОРА (ЧЛАН 20. СТАВ 11); 
3) СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ ВРШИ ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ НЕ ИЗДА НАЛОГ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА (ЧЛАН 
26. СТАВ 1); 
4) ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ВРШИ СА ОРУЖЈЕМ, А НАЈМАЊЕ 
ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ НЕ ИЗВРШИ ВЕЖБОВНО ГАЂАЊЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ 
(ЧЛАН 28);  
5) УПОТРЕБЉАВА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА КОЈА, У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА, 
СИГУРНОСТИ И ГАРАНЦИЈА, НЕ ИСПУЊАВАЈУ ЗАКОНСКЕ НОРМЕ И 
ТЕХНИЧКЕ СТАНДАРДЕ КОЈИ ВАЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЛИ АКО ИХ НЕ 
ОДРЖАВА У ИСПРАВНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ СТАЊУ (ЧЛАН 35);  
6) ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА, ОДНОСНО РЕДАРСКЕ 
СЛУЖБЕ НА ЈАВНОМ СКУПУ АНГАЖУЈЕ ВИШЕ ОД 10 СЛУЖБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ РЕДАРА, А НЕ САЧИНИ ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЧЛАН 41. 
СТАВ 1);  
7) ОРГАНИЗУЈЕ ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ ТОКОМ КОЈИХ 
СЛУЖБЕНИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА НИСУ У УНИФОРМИ ИЛИ АКО СЛУЖБЕНИЦИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА И РЕДАРИ НИСУ ОПРЕМЉЕНИ ЈЕДНООБРАЗНИМ ЈАКНАМА 
ИЛИ ПРСЛУЦИМА СА СВЕТЛООДБОЈНИМ ТРАКАМА И УТВРЂЕНИМ 
НАТПИСИМА (ЧЛАН 42. СТ. 1. И 2);  
8) КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР НЕ ВОДИ ПРОПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ (ЧЛАН 44. 
СТАВ 6); 
9) У РОКУ ОД 48 ЧАСОВА НЕ ДОСТАВИ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ИЗВЕШТАЈ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ СА МИШЉЕЊЕМ (ЧЛАН 56. СТАВ 4); 
10) У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ (ЧЛАН 63. СТАВ.1); 
11) У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ВРАТИ МИНИСТАРСТВУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ 
СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЧЛАН 63. СТАВ 8); 
12) ПРОПИСАНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕ ВОДИ И НЕ ЧУВА ИЛИ ИХ ВОДИ И ЧУВА 
НА НАЧИН КОЈИ НИЈЕ ПРОПИСАН (ЧЛАН 67); 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 80.000 ДИНАРА.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 

ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 

50.000 ДО 250.000 ДИНАРА. 

Члан 78. 

За радње из члана 76. став 1. овог закона, казниће се за прекршај и 

предузетник за приватно обезбеђење новчаном казном од 50.000 до 500.000 

динара. 

За радње из члана 76. став 1. тач. 1)–4), 9), 16) овог закона, поред новчане 

казне, предузетнику за приватно обезбеђење може се изрећи и заштитна мера 

забране вршења делатности у трајању од шест месеци до три године. 

За радње из члана 77. став 1. овог закона, казниће се за прекршај и 

предузетник за приватно обезбеђење новчаном казном од 50.000 до 250.000 

динара. 
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ЧЛАН 78. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА И 
ЗАШТИТНОМ МЕРОМ ЗАБРАНЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ДА ВРШИ ОДРЕЂЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ АКО:  
1) ВРШИ ДЕЛАТНОСТ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ (ЧЛАН 8. 
СТАВ 1); 
2) ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА АНГАЖУЈЕ ПРАВНО 
ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ  ФИЗИЧКО ЛИЦА БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ЧЛАН 8. СТАВ 1);  
3) ЗА ПОСЛОВЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ АНГАЖУЈЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА БЕЗ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (ЧЛАН 8. СТАВ 2) 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ 
КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА И ЗАШТИТНОМ МЕРОМ ЗАБРАНЕ 
ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ДА ВРШИ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ 
МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 ДИНАРА И 
ЗАШТИТНОМ МЕРОМ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ  У 
ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ.  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА И 

ЗАШТИТНОМ МЕРОМ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 

ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ГОДИНУ ДАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ 

ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ РЕДАРСКУ СЛУЖБУ БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ (ЧЛАН 8). 

Члан 79. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана, 

казниће се за прекршај службеник обезбеђења: 

1) ако у вршењу послова физичке заштите лица, имовине и пословања, изузев у 

случајевима из члана 25. став 2. овог закона, оружје и муницију носи ван 

штићеног објекта или простора и без сагласности Министарства (члан 25. став 

1); 

2) ако носи оружје, а код себе нема налог за ношење службеног оружја и, на 

захтев овлашћеног лица Министарства, не да на увид оружје и налог, односно 

ако за време вршења посла носи лично оружје (члан 26. ст. 2. и 3);. 

3) ако ван штићеног објекта не поступи по наређењу полицијског службеника, 

осим у случајевима када би тим поступањем извршио кривично дело (члан 27); 

4) ако редарску службу врши са оружјем (члан 40. став 2); 

5) ако врши радње на које није овлашћен, ако овлашћења примени и употреби 

ван штићеног објекта или простора, осим када ван штићеног објекта и простора 

врши обезбеђење транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, када 

приликом патролирања и када обезбеђује лице у складу са чланом 22. овог 

закона, ако приликом примене мера неко лице подвргне мучењу, нечовечном 

или понижавајућем поступању, ако приликом примене више дозвољених мера, 

најпре не примени ону која лицу најмање штети и ако са применом мера не 
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престане онда када престану разлози због којих су биле примењене или онда 

када утврди да задатак на тај начин неће моћи да изврши (члан 46); 

6) ако врши преглед лица које није истог пола, изузев када је неопходан хитан 

преглед лица ради одузимања оружја или предмета подобних за напад или 

самоповређивање (члан 48. став 3); 

7) ако привремено не задржи лице затечено у објекту или простору који штити у 

вршењу кривичног дела, ако о привременом задржавању одмах не обавести 

полицију и не поступи по добијеном налогу и ако о привременом задржавању 

лица не сачини писани извештај и не преда га полицији у року од 24 часa (члан 

50); 

8) ако средства везивања употреби за друге сврхе које нису прописане (члан 

51); 

9) ако физичку снагу користи за друге сврхе које нису прописане (члан 52); 

10) ако, пре употребе физичке снаге, не упозори лице да ће против њега 

употребити физичку снагу, осим ако би тиме довео у опасност себе или другог, 

и ако употреби физичку снагу која није сразмерна нападу који се одбија и ако 

употребу физичке снаге не обустави након престанка напада (члан 53); 

11) ако не пружи прву помоћ лицу које је повређено употребом средстава 

принуде и одмах не обавести лекарску службу, ако о употреби средстава 

принуде одмах не обавести надлежну полицијску управу, а извештај о употреби 

средстава принуде, у року од 12 часова, не достави одговорном лицу у правном 

лицу или код предузетника за приватно обезбеђење (члан 56); 

12) ако за време вршења посла не носи униформу или је носи када не врши 

послове приватног обезбеђења (члан 60. ст. 1. и 2); 

13) ако приликом вршења послова обезбеђења, код себе нема легитимацију, 

односно ако је не да на увид овлашћеном полицијском службенику, на његов 

захтев, и ако, по престанку радног односа или распоређивања на друго радно 

место без примене овлашћења или ако се као предузетник одјави у регистру 

привредних субјеката, у року од седам дана, не врати легитимацију 

Министарству (члан 63. ст. 1. и 4); 

14) ако, у току радног односа и по његовом престанку, као тајну, у складу са 

законом и другим прописима којима се уређује тајност података, не чува све 

податке које сазна у вршењу послова (члан 69). 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана, 

казниће се за прекршај чланови посаде специјалног возила за транспорт и 

пратиоци који нису наоружани прописаном врстом ватреног оружја и 

опремљени у складу са прописима из области безбедности и здравља на раду 

(члан 37. став 3). 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана, 

казниће се за прекршај редар ако током вршења посла није у униформи и 

опремљен једнообразном јакном или прслуком са светлоодбојним тракама и 
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прописаним натписом, ако регулише саобраћај ван границе штићеног простора 

и ако не поступа по наређењу овлашћеног полицијског службеника (члан 42). 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора, казниће се за 

прекршај оператер у Контролном центру ако не обавести полицију о 

информацијама које указују да се врши кривично дело које се гони по службеној 

дужности или прекршај са елементима насиља (члан 44. став 6). 

ЧЛАН 79. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 80.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ СЛУЖБЕНИК  ОБЕЗБЕЂЕЊА АКО:  
1) ПОСЛОВЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 
ВРШИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ ОМЕТА РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРУШАВА 
СПОКОЈСТВО ГРАЂАНА (ЧЛАН 19);  
2) САМОСТАЛНО ПРУЖА УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРАВНОМ 
ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, А НИЈЕ ЗАПОСЛЕН НИТИ ПО УГОВОРУ АНГАЖОВАН 
У ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ КОД ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
НИТИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН КАО ПРЕДУЗЕТНИК (ЧЛАН 20. СТАВ 1); 
3) ВРШИ ПОСЛОВЕ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЛУ, А 
ОРУЖЈЕ НЕ НОСИ НА ПРОПИСАН НАЧИН (ЧЛАН 22. СТАВ 2); 
4) У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА, ИЗУЗЕВ У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ЧЛАНА 25. СТАВ 2. ОВОГ 
ЗАКОНА, ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈУ НОСИ ВАН ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ 
ПРОСТОРА (ЧЛАН 25. СТАВ 1);  
5) НОСИ ОРУЖЈЕ, А КОД СЕБЕ НЕМА НАЛОГ ЗА НОШЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ 
ОРУЖЈА ИЛИ НА ЗАХТЕВ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА МИНИСТАРСТВА НЕ ДА НА 
УВИД ОРУЖЈЕ И НАЛОГ ИЛИ АКО ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ПОСЛА НОСИ ЛИЧНО 
ОРУЖЈЕ (ЧЛАН 26. СТ. 2. И 3);  
6) ВАН ШТИЋЕНОГ ОБЈЕКТА НЕ ПОСТУПИ ПО НАРЕЂЕЊУ ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА БИ ТИМ ПОСТУПАЊЕМ 
ИЗВРШИО КРИВИЧНО ДЕЛО (ЧЛАН 27);  
7) РЕДАРСКУ СЛУЖБУ ВРШИ СА ОРУЖЈЕМ (ЧЛАН 40. СТАВ 3);  
8) ТОКОМ ВРШЕЊА ПОСЛА У РЕДАРСКОЈ СЛУЖБИ РЕГУЛИШЕ САОБРАЋАЈ 
ВАН ГРАНИЦЕ ШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА (ЧЛАН 42. СТАВ 3); 
9) У ПАТРОЛНОМ ТИМУ НЕ ИНТЕРВЕНИШЕ У СКЛАДУ СА ПИСАНИМ 
ПРОЦЕДУРАМА ИЛИ НЕ УТВРДИ РАЗЛОГЕ АКТИВИРАЊА АЛАРМА, ИЛИ АКО 
СЕ КРЕЋЕ УЛИЦАМА И ПУТНИМ ПРАВЦИМА КОЈИ НИСУ УТВРЂЕНИ 
ПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА ВИШЕ СИЛЕ, ИЛИ АКО 
КАО ВОЂА ТИМА ИЛИ ОПЕРАТЕР КОНТРОЛНОГ ЦЕНТРА О ВРШЕЊУ 
КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЛИ ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМEНТИМА НАСИЉА НЕ 
ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ КАДА ПОСТОЈИ 
ПОТРЕБА ЗА ЊИХОВИМ АНГАЖОВАЊЕМ (ЧЛАН 44. СТ. 7‒9); 
10) ВРШИ РАДЊЕ НА КОЈЕ НИЈЕ ОВЛАШЋЕН (ЧЛАН 46);  
11) ВРШИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ ИСТОГ ПОЛА, ИЗУЗЕВ КАДА ЈЕ 
НЕОПХОДАН ХИТАН ПРЕГЛЕД ЛИЦА РАДИ ОДУЗИМАЊА ОРУЖЈА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ПОДОБНИХ ЗА НАПАД ИЛИ САМОПОВРЕЂИВАЊЕ (ЧЛАН 49. 
СТАВ 4);  
12) НЕ САЧИНИ ПОТВРДУ О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА ИЛИ 
НЕ ЧУВА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТЕ ПРЕДМЕТE ИЛИ ИХ НЕ ВРАТИ ЛИЦУ КОЈЕ 
НАПУШТА ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ ИЛИ ИХ НЕ ПРЕДА ПОЛИЦИЈСКИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА (ЧЛАН 49. СТ. 7‒10);  
13) О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАДРЖАВАЊУ ЛИЦА ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ 
ПОЛИЦИЈУ (ЧЛАН 50. СТАВ 2);  
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14) СРЕДСТВА ЗА ВЕЗИВАЊЕ УПОТРЕБИ НА НАЧИН КОЈИ НИЈЕ ПРОПИСАН 
(ЧЛАН 51. СТАВ 2);  
15) НЕ ПРЕСТАНЕ СА УПОТРЕБОМ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ НАКОН ПРЕСТАНКА 
НАПАДА ИЛИ ОТПОРА ЛИЦА (ЧЛАН 52. СТАВ 5);  
16) НЕ ПРЕСТАНЕ СА УПОТРЕБОМ ГАСНОГ СПРЕЈА НАКОН ПРЕСТАНКА 
НАПАДА ИЛИ АКТИВНОГ ОТПОРА ЛИЦА ИЛИ НЕ ОБЕЗБЕДИ ПРУЖАЊЕ 
АДЕКВАТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ ЛИЦУ НАКОН УПОТРЕБЕ ГАСНОГ 
СПРЕЈА ИЛИ АКО ОВА СРЕДСТВА УПОТРЕБЉАВА НА НАЧИН КОЈИ НИЈЕ 
ПРОПИСАН (ЧЛАН 53 СТ. 3–5); 
17) ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОРИСТИ ПСЕ КОЈИ НИСУ ДРЕСИРАНИ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ АКО ИХ НЕ ВОДИ ВОДИЧ ПСА 
ИЛИ АКО СЕ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ ПСА ИЗАЗИВА УЗНЕМИРЕНОСТ 
ГРАЂАНА (ЧЛАН 54);  
18) НЕ ПРУЖИ ПРВУ ПОМОЋ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО УПОТРЕБОМ 
СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ ИЛИ ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ ЛЕКАРСКУ СЛУЖБУ ИЛИ 
АКО О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ, 
ИЛИ АКО ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ, У РОКУ ОД 12 
ЧАСОВА, НЕ ДОСТАВИ ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ЧЛАН 56. СТ. 1‒3);  
19) УНИФОРМУ НОСИ НА НАЧИН КОЈИ НИЈЕ ПРОПИСАН (ЧЛАН 60. СТ. 1. И 
2);  
20) ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРИМЕНЕ 
ОВЛАШЋЕЊА КОД СЕБЕ НЕМА ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ИЛИ АКО ЈЕ НЕ ДА НА 
УВИД ОВЛАШЋЕНОМ ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ ИЛИ ГРАЂАНИНУ 
ПРЕМА КОМЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ, НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ (ЧЛАН 63. СТ. 
4. И 6);  
21) ПО ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА, АНГАЖОВАЊА ИЛИ 
РАСПОРЕЂИВАЊА НА ДРУГО РАДНО МЕСТО БЕЗ ПРИМЕНЕ ОВЛАШЋЕЊА 
НА ЗАХТЕВ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА, НЕ ВРАТИ 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ (ЧЛАН 63. СТАВ 9);  
22) КАО ТАЈНУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА, НЕ ЧУВА СВЕ ПОДАТКЕ ЗА КОЈЕ САЗНА У 
ВРШЕЊУ ПОСЛОВА (ЧЛАН 69); 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ РЕДАР ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ТАЧ. 1), 6), 7), 
8), 10–13), 15) И 18). 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СЛУЖБЕНИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 

ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ 

ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО 

ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

Члан 80. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај 

правно лице које користи услуге приватног обезбеђења: 

1) ако користи услуге приватног обезбеђења, а нема закључен писани уговор са 

правним или физичким лицем које је ангажовало да му пружа те услуге (члан 

20. став 1); 

2) ако за вршење послова приватног обезбеђења ангажује правно лице или 

предузетника или физичко лице који немају лиценцу (члан 20. став 3). 
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За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који 

користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 500.000 

динара. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице које 

користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 5.000 до 50.000 

динара. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се правно лице, односно предузетник 

изрицањем заштитне мере забране обављања одређених послова, односно 

вршења делатности у трајању од три месеца до једне године. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у 

правном лицу изрицањем заштитне мере забране обављања послова, односно 

вршења делатности у трајању од три месеца до једне године. 

ЧЛАН 80. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА АКО:  
1) НЕМА ЗАКЉУЧЕН ПИСАНИ УГОВОР СА ПРАВНИМ ЛИЦЕМ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИКОМ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ АНГАЖОВАЛО ДА 
МУ ПРУЖА ТЕ УСЛУГЕ (ЧЛАН 20. СТАВ 1);  
2) НЕ ПРИХВАТИ ДА НА ВИДЉИВОМ МЕСТУ ИСТАКНЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ 
ОБЈЕКАТ ИЛИ ПРОСТОР КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ, 
ЗАШТИЋЕН ВИДЕО ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ИЛИ АКО АРХИВИРАНЕ СНИМКЕ НЕ 
ЧУВА НАЈМАЊЕ 30 ДАНА ИЛИ АКО ИХ, НА ЗАХТЕВ, НЕ СТАВИ НА УВИД 
ОВЛАШЋЕНОМ ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ (ЧЛАН 32. СТАВ 1);  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 
50.000 ДО 150.000 ДИНАРА.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 ДИНАРА.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 

Члан 81. 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај правно 

лице које користи услуге приватног обезбеђења: 

1) ако не прихвати да се на видљивом месту истакне обавештење да је објекат 

или простор, који се користе за јавну употребу, заштићен видео обезбеђењем и 

ако архивиране снимке не чува најмање 30 дана или их, на захтев, не стави на 

увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 1); 

2) ако не осигура одржавање и сервисирање техничких средстава у складу са 

овим законом и уговором (члан 35. став 2). 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који 

користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 500.000 

динара. 
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За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице које 

користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 5.000 до 50.000 

динара или казном затвора до 30 дана. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у 

правном лицу и одговорно лице код предузетника који користе услуге приватног 

обезбеђења новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, уз кумулативно 

изрицање заштитне мере забране обављања послова, односно вршења 

делатности у трајању од три месеца до једне године. 

ЧЛАН 81. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА АКО НЕ ОСИГУРА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ 
ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И УГОВОРОМ 
(ЧЛАН 35. СТАВ 2).  

ЗА РАДЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈИ КОРИСТЕ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 80.000 ДИНАРА.  

ЗА РАДЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 250.000 ДИНАРА.  
ЗА РАДЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НОВЧАНОМ 

КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 80.000 ДИНАРА. 

Члан 82. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај 

организатор скупа који користи услуге приватног обезбеђења ако, са пријавом 

за организовање јавног скупа, не достави план обезбеђења полицијској управи 

са седиштем на територији на којој се заказује и одржава јавни скуп (члан 41. 

став 1) и користи услуге приватног обезбеђења, а нема закључен писани уговор 

са правним или физичким лицем које је ангажовао да му пружа те услуге (члан 

20. став 1). 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице код 

организатора скупа новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

ЧЛАН 82. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ОРГАНИЗАТОР СКУПА АКО: 
1) ЗА ПОСЛОВЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ АНГАЖУЈЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА БЕЗ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (ЧЛАН 8. СТАВ 2); 
2) ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА РЕДА, ОДНОСНО РЕДАРСКУ 
СЛУЖБУ СА НОШЕЊЕМ ОРУЖЈА (ЧЛАН 40. СТАВ 3);  
3) ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА, ОДНОСНО РЕДАРСКЕ 
СЛУЖБЕ НА ЈАВНОМ СКУПУ АНГАЖУЈЕ ВИШЕ ОД 10 РЕДАРА, А НЕ САЧИНИ 
ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ АКО ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ПРИЈАВОМ НЕ 
ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ (ЧЛАН 41);  
4) ОРГАНИЗУЈЕ ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ ТОКОМ КОГА 
РЕДАРИ НИСУ ОПРЕМЉЕНИ ЈЕДНООБРАЗНИМ ЈАКНАМА ИЛИ ПРСЛУЦИМА 
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СА СВЕТЛООДБОЈНИМ ТРАКАМА И УТВРЂЕНИМ НАТПИСИМА (ЧЛАН 42. СТ. 
1. И 2);  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 

ВОЂА ОКУПЉАЊА И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ НОВЧАНОМ 

КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 50.000 ДИНАРА. 

Члан 83. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај 

правно лице које организује самозаштитну делатност, односно које заштиту 

своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима врши преко своје 

унутрашње (редарске) службе обезбеђења за одржавање реда, а да није 

добило одговарајућу лиценцу, односно ако преко унутрашње службе 

обезбеђења пружа услуге обезбеђења другима (члан 45. ст. 1. и 3). 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који 

организује самозаштитну делатност, односно који заштиту своје имовине, 

пословања, објеката, простора и лица у њима врши преко своје унутрашње 

(редарске) службе обезбеђења за одржавање реда новчаном казном од 50.000 

до 500.000 динара. 

ЧЛАН 83. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА САМОЗАШТИТНУ ДЕЛАТНОСТ, 
АКО: 
1) ЗА ОБАВЉАЊЕ САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ НИЈЕ ДОБИЛО 
ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ (ЧЛАН 45. СТАВ 1); 
2) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА И ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ 
ЗАКОНА (ЧЛАН 45. СТАВ 3); 
3) ВРШИ ТРАНСПОРТ НОВЦА, ВРЕДНОСНИХ И ДРУГИХ ПОШИЉКИ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, А НИЈЕ ДОБИЛО ОДГОВАРАЈУЋИ ЛИЦЕНЦУ (ЧЛАН 
45. СТАВ 4); 
4) ПРУЖА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДРУГИМА (ЧЛАН 45. СТАВ 5).  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1.ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 
50.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ САМОЗАШТИТНУ ДЕЛАТНОСТ, 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 

Члан 84. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај правно 

лице овлашћено да спроводи обуку физичких лица за вршење послова 

приватног обезбеђења ако лицу које не испуњава прописане услове омогући 

похађање обуке (члан 12. став 6). 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај предузетник који је 

овлашћен да спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног 

обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара. 
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ЧЛАН 84. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО И ШКОЛСКА УСТАНОВА КОЈА 
СПРОВОДИ ОБУКУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, АКО: 
1) ОБУКУ СПРОВОДИ БЕЗ ДОБИЈЕНОГ ОВЛАШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА 
(ЧЛАН 13. СТАВ 1);  
2) СПРОВОДИ ОБУКУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, А НЕ ИСПУЊАВА ИЛИ ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА 
МАТЕРИЈАЛНЕ, ТЕХНИЧКЕ, СТРУЧНЕ И КАДРОВСКЕ УСЛОВЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ (ЧЛАН 13. СТАВ 1);  
3) СПРОВОДИ ОБУКУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ВАН ПРОСТОРА ЗА КОЈИ ЈЕ ДОБИЈЕНО ОВЛАШЋЕЊЕ ИЛИ СПРОВОДИ 
ОБУКУ НА НАЧИН КОЈИ ЈЕ СУПРОТАН ПРОГРАМУ И ПЛАНУ ОБУКЕ ИЛИ 
ИЗДА ПОТВРДУ О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ, КОЈИ ЈЕ 
НИСУ ПОХАЂАЛИ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ ОБУКЕ (ЧЛАН 13. 
СТАВ 6); 
4) НЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВУ О ПОЧЕТКУ ЦИКЛУСА 
ОБУКЕ (ЧЛАН 13. СТАВ 7); 
5) ПРОПИСАНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕ ВОДИ И НЕ ЧУВА ИХ ИЛИ ИХ ВОДИ И ЧУВА 
НА НАЧИН КОЈИ НИЈЕ ПРОПИСАН (ЧЛАН 67А). 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 
50.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА СПРОВОДИ ОБУКУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 
250.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 

ЗА РАДЊУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 5) ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ‒ПРЕДАВАЧ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ 

ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 
 
1. Који проблем се решава прописом 
 

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 
42/15) донет је 2013. године. Изменама овог закона из 2015. године, његова 
примена одложена је до 1. јануара 2017. године. 

 
У периоду од 1. јануара 2017. године до сада, у примени Закона о 

приватном обезбеђењу, на успостављању система приватног обезбеђења, у 
раду Министарства унутрашњих послова и сектора приватне безбедности кроз 
пружање услуга или организовања самозаштитне делатности, уочени су 
одређени проблеми. Сходно наведеном, измене и допуне закона резултат су 
анализе проблема уочених у досадашњој примени закона, као и анализе 
могућности њиховог превазилажења новим законским решењима, са 
становишта повећања ефикасности примене закона. 

Наведени проблеми уочени су нарочито у домену потребе да се изврши 
унапређење одредби које се односе на обуку физичких лица за вршење 
послова приватног обезбеђења. Обука за обављање послова приватног 
обезбеђења, занемарена је у досадашњем Закону и готово у целости 
препуштена подзаконској регулативи. То ни формално нити суштински није 
добро за систем обучавања којим треба обезбедити унапређење стања у 
области приватне безбедности и делотворан надзор над применом Закона. 
Наиме, Предлогом закона прописује се који субјекти могу да спроводе обуку 
физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења, који су услови које 
требају да испуне да би добили овлашћење за спровођење обуке, поступак 
издавања овлашћења, период његовог важења, услови под којима ће 
овлашћење бити одузето, обавезе и дужности овлашћених субјеката за 

спровођење обуке, надзор и санкције за кршење одредби закона. 

Такође, проблем који је требало превазићи Предлогом закона, јесте проблем у 
погледу одређивања послова који не спадају у техничку заштиту у смислу овог 
закона, што је отварало низ недоумица и потешкоћа у досадашњој примени 
закона, а самим тим је утицало и на правну несигурност. Предлогом закона 
прецизно су побројани послови који се не сматрају техничком заштитом у 
смислу овог закона, као што су напр.: производња, маркетинг, продаја, испорука 
и уградња противпровалних врата, сигурносних брава, ограда и интерфона без 
могућности визуелног снимања и архивирања снимака на објектима 
намењеним за становање, паркиралиштима и гаражама у склопу ових објеката, 
механичка заштита, алармни уређаји, фабрички уграђени ГПС и други технички 
уређаји у возилима без услуге одржавања, надгледања и повезивања у систем 

техничке заштите идр. 

Предлогом закона предвиђено је да правна лица који су корисници објеката од 
стратешког значаја за Републику Србију и њене грађане, као и објеката од 
посебног значаја из чл.4. Закона, могу држати дуго оружје и под којим условима 
се наведено оружје може користити у вршењу послова приватног обезбеђења, 
а што је од значаја јер се на овај начин врши усклађивање овог закона са 
другим прописима пре свега са прописима о одбрани, критичној 

инфраструктури и др. 
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Предлогом закона допуњују се одредбе којима се уређују врсте лиценци које се 
могу издати правним лицима, предузетницима и физичким лицима, услови за 
њихово издавање, поступак и начин издавања лиценци и услови под којима се 
лиценца може одузети, како би се постигао већи степен транспарентности и 
правне сигурности. Поступак издавања лиценци је усклађен са Законом о 
општем управном поступку. Брисане су одредбе чл.12. ст.3. и 4. које су 
прописивале обавезу правног лица и предузетника за приватно обезбеђење да 
доказ о психофизичкој способности службеника обезбеђења за вршење 
послова приватног обезбеђења једном годишње доставља Министарству 
унутрашњих послова. Предлогом закона, провера психофизичке способности за 
вршење послова приватног обезбеђења ће се вршити на петогодишњем нивоу, 
тј.приликом сваког подношења захтева за продужење лиценце. У досадашњој 
примени закона сагледано је да постојеће законско решење није било 
целисходно и стварало је само додатне трошкове и оптерећења овој 
привредној делатности. Брисањем наведених одредби извршено је и 
усклађивање са Законом о оружју и муницији („Сл.гласник РС“, бр.20/15), који се 
примењује на запослене у правним лицима за набавку и продају оружја, за 
посредовање у промету оружја и др., а који прописује да се доказ о 
здравственој способности за држање и ношење оружја подноси Министарству 
сваких пет година.  

Такође, Предлогом закона прописане су две нове лиценце и то: лиценца за 
самозаштитну делатност и лиценца за вршење послова обезбеђења 
транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки у обављању самозаштитне 
делатности које се могу издати правном лицу или предузетнику који има 
организовану унутрашњу службу обезбеђења, из разлога транспарентности и 
пуне правне сигурности и дистинкције од субјеката који могу да пружају ову 
услугу другима на тржишту. Такође, Предлогом закона прописано је да правна 
лица и предузетници који имају сопствену службу обезбеђења могу за 
сопствене потребе обављати послове процене ризика у заштити лица, имовине 
и пословања и послове техничке заштите, ако имају запослене службенике 
обезбеђења који поседују лиценцу за обављање ових послова. На овај начин 
смањени су трошкови за издавање лиценци на страни ових субјеката и пружена 
им је могућност да ове послове под прописаним условима могу самостално 

обављати. 

Предлогом закона потпуно и прецизно уређена су овлашћења службеника 
обезбеђења, услови за њихову примену и ограничења код употребе средстава 
принуде и дат је основ за доношење подзаконског акта којим ће се уредити 
начин примене овлашћења. Такође, проширен је корпус средстава принуде која 
могу употребљавати службеници обезбеђења са распршивачем са 
надражујућим средствима, што је било нужно и целисходно имајући у виду да је 
Законом о оружју и муницији („Сл.гласник РС“, бр.20/15) прописано да грађани 

могу набављати гасне спрејеве без пријаве надлежном органу.  

Предлогом закона се уводи могућност да се поред службеника обезбеђења на 
пословима одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и 
другим местима окупљања могу ангажовати и редари, физичка лица којима ће 
након обуке и положеног испита за редаре и испуњења других услова 
прописаних законом Министарство издати одобрење за вршење ових послова, 
а све у циљу превазилажења проблема који су сагледани у досадашњој 
примени закона у обезбеђењу ових скупова. У досадашњој примени закона, 
уочено је да правна лица и предузетници за приватно обезбеђење нису у 
довољној мери заинтересовани да пружају услуге обезбеђења јавних 
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окупљања, а посебно ризичних код којих може доћи до повређивања 
службеника обезбеђења, њиховог одсуства са рада и отежаног извршавања 
редовних уговорних послова. Посебан проблем је уочен у области 
организовања спортских приредби, где организатори окупљања, посебно у 
мањим срединама, нису у могућности да ангажују приватно обезбеђење јер 
нема довољно правних лица и предузетника који обављају ову делатност или 
немају довољне капацитете да  пруже услугу обезбеђења јавног скупа поред 
својих редовних обавеза. Будући да су Законом о приватном обезбеђењу 
укинуте одредбе Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама („Сл.гласник РС“, бр. 67/03,  101/05, 90/07, 72/09-
др.закон и 111/09), које се односе на организовање, обуку и рад редарске 
службе, уређењем редарске службе у овом закону у делу обезбеђења јавних 
окупљања, обезбедиће се потпуно и доследно спровођење Закона о јавном 
окупљању и омогућиће се организаторима окупљања да, под условима из овог 
закона, организују обезбеђење јавног окупљања ангажовањем обучених редара 
или ангажовањем професионалне организације приватног обезбеђења. Такође, 
Предлогом закона прописана су и овлашћења редара и ознаке које је редар 

дужан да носи приликом вршења редарске службе.   

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања се досадашњим законом 
везивала само за техничку заштиту, као једну од компонената приватног 
обезбеђења, што је нецелисходно, јер ни физичка заштита не може бити 
адекватна уколико јој не претходи процена ризика. Спроведеним поступком 
процене ризика могуће је идентификовати ризике у заштити лица, имовине и 
пословања, те се на основу ње може успоставити адекватан третман 
потенцијалних ризика и подизање нивоа безбедности. Предлогом закона, 
предвиђено је да се сви послови приватног обезбеђења врше на основу акта о 
процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Потпуно је и прецизно 
дефинисан начин вршења процене ризика и када се иста не мора вршити и 
уведена је обавеза сачињавања плана обезбеђења на основу ког се врше 
послови приватног обезбеђења, као и његов садржај а све у циљу усклађивања 
важећег закона са домаћим и европским стандардима и другим прописима у 
овој области. Предлогом закона је прописано да се процена ризика не мора 
вршити код заштите микро правних лица и предузетника који су класификовани 
у складу са класификацијом за разврставање правних лица по прописима 
којима се уређује рачуноводство, рачуноводствене исправе, пословне књиге и 

финансијски извештаји. 

Такође, Предлогом закона а у циљу усклађивања важећег закона са домаћим и 
европским стандардима и другим прописима у овој области допуњена је 
одредба чл.44. важећег закона која се односи на Контролни центар, да би исти 

могао да врши функцију ради које се и успоставља. 

Одредбе везане за издавање легитимације службеницима обезбеђења су 
допуњене, а ради услађивања са одредбама Закона о раду, тако да је створена 
могућност да правно лице и предузетник може за све запослене (у радном 
односу или ангажоване ван радног односа) да тражи издавање легитимације, 
што до сада није био случај, када је у питању ангажовање ван радног односа. 
Такође, овим чланом уређује се обавеза поседовања легитимације када се 
обављају послови приватног обезбеђења, изглед легитимације, начин њеног 
коришћења, издавање, враћање и поништавање. У досадашњој примени закона 
уочена је велика дискрепанца између броја издатих лиценци и издатих 
легитимација, тако да број издатих лиценци физичким лицима износи 31826, а 
број издатих легитимација 20205, што је за 36,5 % мање од броја издатих 
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лиценци. У не малом броју случајева, приликом надзора утврђено је да 
службеници обезбеђења раде код правних лица и предузетника у 
неформалном ангажману, без икаквих уговора, с чим у вези су достављане 
информације надлежној инспекцији рада. Оваква интервенција у Предлогу 
закона је била неопходна ради омогућавања да се свим службеницима 
обезбеђења, без обзира да ли су у радном односу или су ангажовани ван 
радног односа, изда легитимација као и ради спречавања неформалног 
ангажовања радника у овој делатности. Према подацима Републичког завода 
за статистику, у Србији је у 2016.години укупно било 2,7 милиона запослених 
лица1, од којих је 22% било у неформалном ангажману.  Сматрамо да је само у 

овом сектору око 5% радне снаге ангажовано у тзв.“сивој зони“.  

Одредбе везане за надзор над приватним обезбеђењем, нужно су претрпеле 
измене, са циљем да се реше одређене нејасноће које постоје у важећем 
закону. С тим у вези, потпуно и прецизно одређене су надлежности 
Министарства унутрашњих послова у поступку надзора над приватним 
обезбеђењем, али су у закон у виду контролних и надзорних механизама 
уведена и акредитована тела у Републици Србији која ће имати улогу 
оцењивања усаглашености са стандардима у овој области и надлежне 
инспекције, а све са циљем спречавања нелојалне конкуренције на тржишту, 
подизања квалитета услуга и производа, заштити потрошача, техничког 
надзора производа у производњи и промету који треба да буду усаглашени са 
стандардима које закон прописује и уводи обавезу њихове примене. Важећим 
законом норме које су прописивале обавезу примене важећих стандарда у овој 
области (чл.6. ст.2. и чл.35.) имале су бланкетарни карактер, без обзира на 
санкције прописане у казненим одредбама јер нису успостављени контролни и 
надзорни механизми, што је Предлогом закона разрешено. Самим тим, 
извршено је и усклађивање овог закона са Законом о стандардизацији и 
Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 
Оцењивање усаглашености са захтевима из стандарда користи произвођачима, 
корисницима, здрављу и безбедности потрошача и доносиоцима прописа, а и 
тржишту јер то је вид котроле пре стављања производа на тржиште. Према 
Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености, које води 
Акредитационо тело Србије постоји једно контролно тело за оцењивање 
усаглашености услуга приватног обезбеђења са стандардом СРПС.А.Л2.002., 
као и неколико привредних друштава и лабораторија за поједине производе 
који се користе код извођења система техничке заштите. Предлог закона ће 
дати подстицај за формирање нових привредних субјеката која ће након 
поступка акредитације вршити оцењивање усаглашености производа са 
захтевима одговарајућих српских, односно међународних и европских 
стандарда. Оваквим законским решењима унапређује се тржишна конкуренција 
и сузбија се сива економија, подстиче виши степен поштовања прописа од 
стране свих привредних субјеката, и истовремено остварује сврха кажњавања – 

како посебна, тако и општа превенција.. 

Погодни услови за појаву сиве економије постоје приликом увоза робе преко 
границе и њене даље дистрибуције кроз сиве токове. Осим непосредне штете 
која се тако наноси буџету Републике Србије због неплаћања пореских обавеза, 
безбедност ових производа не подлеже контроли, што представља велики 
ризик за безбедност и здравље потрошача, а притом се ствара и нелојална 
конкуренција привредницима који легално послују.2 

                                                
1 Анкета о радној снази, 2016. 
2 Сива економија у Србији 2017: Процена обима, карактеристике учесника и детерминанте, 

НАЛЕД. 
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Такође, посебан проблем у досадашњој примени закона је стварала и 
неусаглашеност казнених одредби са диспозицијама у закону, у првом реду 
недостатак санкција за правна лица, предузетнике и физичка лица који послове 
обављају без лиценце, што је утицало и на ефикасност самог надзора, 
специјалну и генералну превенцију која се желела законом постићи. Управне 
мере прописане постојећим законом, нису дале жељене резултате, јер су 
субјекти кршили изречене забране, а што је неповољно утицало на пословно 

окружење у виду нелојалне конкуренције. 

Од почетка пуне примене Закона о приватном обезбеђењу припадници овог 
Министарства извршили су 739 надзора над правним лицима која обављају 
послове приватног обезбеђења, и том приликом донето је укупно 159 решења о 
забрани обављања делатности приватног обезбеђења правним лицима и 
предузетницима, 256 решења о забрани вршења послова приватног 
обезбеђења физичким лицима.  

Ове интервенције су нужне имајући у виду број правних лица и предузетника 
који обављају делатност приватног обезбеђења. На дан почетка примене 
Закона о приватном обезбеђењу од Агенције за привредне регистре3 
прибављен је податак о броју регистрованих правних лица и предузетника у 
шифри 80.10-делатност приватног обезбеђења и 80.20-услуге система 
обезбеђења. Укупан број регистрованих правних лица и предузетника у овој 
области износио је 694, од чега: 182 правних лица у шифри 80.10 и 324 правних 
лица у шифри 80.20; 40 предузетника у шифри 80.10 и 148 предузетника у 
шифри 80.20. Међутим, по процени Министарства унутрашњих послова овај 
број правних лица и предузетника није обухватао све субјекте у области 
приватног обезбеђења, нарочито не оне који имају унутрашњу службу 
обезбеђења, јер се регистар тих субјеката добрим делом води и код 
Привредног суда. 

И поред уочених недостатака, применом Закона о приватном обезбеђењу 
успостављен је у доброј мери ефикаснији систем приватне безбедности, што се 
може изразити кроз следеће бројчане показатеље, закључно са 10.07.2018. 
године: стручни испит приватног обезбеђења положило је 36873 кандидата, 
физичким лицима издато је 31826 лиценци за вршење послова приватног 
обезбеђења, и издате су 966 лиценце за 652 правна лица и предузетника за 
приватно обезбеђење (104 лиценце за процену ризика у заштити лица имовине 
и пословања, 395 лиценци за физичкотехничку заштиту лица и имовине и 
одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 
местима окупљања грађана, 26 лиценци за вршење послова обезбеђења 
транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, 84 лиценце за вршење 
послова планирања система техничке заштите, 84 лиценце за вршење послова 
пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и 273 
лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника). 

 
2. Циљеви који треба да се постигну доношењем Закона 
 

Усвајањем измена и допуна овог закона постићи ће се усаглашеност 
стандарда рада у овој области. 

 

                                                
3 Податак достављен на захтев МУП-а од стране АПР дана 17.03.2017. 
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Веома важно је истаћи да ће бити умањен део непотребних обавеза 
сектора приватне безбедности које проистичу из садашњих одредби Закона о 
приватном обезбеђењу, у првом реду низ административних захтева које су 
субјекти у овом сектору требали да испуне, а који се огледају у следећем: 
обавеза да једанпут годишње доставе доказ о психофизичкој способности за 
обављање послова приватног обезбеђења за службенике обезбеђења, обавеза 
достављања обавештења о закључењу, анексу или раскиду уговора за вршење 
послова приватног обезбеђења (ова обавеза у Предлогу закона је остала само 
за физичку заштиту лица која се врши са оружјем и за пружање услуга видео 
надзора са архивирањем снимака), обавеза подношења предлога са планом 
обезбеђења код физичке заштите лица, обавеза привредних субјеката у 
самозаштити да за све послове приватног обезбеђења стекну лиценцу 
(Предлогом закона ова обавеза је установљена само за послове физичке 
заштите и транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки), предавање 
писаног извештаја о задржавању лица. На овај начин ће се правна лица и 
предузетници ослободити непотребне и обимне администрације и трошкова. 

 
Такође, биће значајно унапређен рад Министарства унутрашњих 

послова у спровођењу надзора над применом овог закона. Наиме, 
предложеним изменама и допунама важећег закона биће створени услови за 
образовање стручних акредитованих тела која ће обављати послове 
усаглашавања техничких и других стандарда у раду приватног обезбеђења, као 
и усаглашавања обављања послова приватне безбедности са европским 
стандардима у поступку придруживања ЕУ. 
 

Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених 
решења је унапређење појединих решења која су до сада стварала проблеме у 
примени, затим постизање веће транспарентности, правне сигурности, а што ће 
свакако резултирати повољнијим положајем субјеката приватног обезбеђења и 
корисника услуга, чиме ће се јачати пословно окружење и допринети квалитету 
услуга, као и даљем развоју ове делатности. Према подацима Републичког 
завода за статистику у сва четири квартала 2017.године, као и у првом кварталу 
2018.године бележи се перманентан тренд пораста индекса промета у услугама 
за заштитне и истражне делатности (од 153,6 до 183,8)4. 

 
Процена овог министарства је да ће измене закона позитивно утицати на 

наставак тренда пораста запослених у делатностима приватног обезбеђења. 
Примера ради само у четвртом кварталу 2017.године укупан број запослених у 
делатностима приватног обезбеђења и осталих услужних делатности је 
износио 50.227 (остале услужне делатности 20.532 запослених), што 
представља пораст од 3,1 одсто у односу на исти квартал 2016.године.5 

 
Поред тога, изменама закона процена ризика у заштити лица, имовине и 

пословања није обавезна код заштите микро правних лица и предузетника што 
ће стимулативно деловати на заштиту ових објеката, и процењује се да неће 
имати негативне ефекте на оснивање нових привредних друштава у складу са 
Стратегијом развоја микро, малих и средњих привредних друштава Владе 
Републике Србије, која је заснована на документу ЕУ. Мала и средња 
предузећа и предузетници су значајан сегмент привреде Србије: чине 99,8% 

                                                
4 http://data.stat.gov.rs/  
5 Билтен ПКС-Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности за I квартал 

2018.године.  

http://data.stat.gov.rs/
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укупно активних предузећа. Број микро предузећа износи 80.122, са 150.919 
запослених и прометом од 1.358.207 милијарди динара.6   

 
Доношењем закона, као један од циљева који ће се остварити, свакако 

јесте усаглашавање одредаба Закона о приватном обезбеђењу са другим 
прописима. Наиме, Предлогом закона поступак издавања лиценци усаглашен је 
са одредбама Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/16), 
а из разлога усаглашавања са Законом о јавном окупљању („Сл.гласник РС“, 
бр.6/16) извршене су измене и допуне одредаба које се односе на одржавање 
реда код јавног окупљања. Такође, ради усаглашавања са Законом о превозу 
терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/2015) извршена 
је измена у одредби која регулише специјално возило за транспорт новца, 
вредносних  и других пошиљки.  

 
3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 
акта? 
 

 С обзиром на то да Закон о приватном обезбеђењу уређује општи 
правни оквир за вршење послова приватног обезбеђења, услове за вршење 
ових послова, обуку, начин обављања послова, овлашћења службеника 
обезбеђења и надзор над приватним обезбеђењем, друге могућности за 
унапређење одредби тог закона и њихово усаглашавање са другим прописима, 
не постоје. 
 
4. Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема? 
 
 Измене и допуне Закона о приватном обезбеђењу представљају 
најбоље и једино могуће решење напред изнетих проблема уочених у примени 
овог закона. С тим у вези, да би се олакшао рад субјектима у сектору приватне 
безбедности, Министарство унутрашњих послова је у непосредној сарадњи са 
наведеним сектором припремило Предлог измена и допуна Закона о приватном 
обезбеђењу. 
 
5. На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону? 
 

 Решења предвиђена изменама и допунама Закона о приватном 
обезбеђењу имаће превасходно утицај на физичка и правна лица у сектору 
безбедности, односно на субјекте који пружају услуге, односно врше послове 
заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом када ти 
послови нису у искључивој надлежности државних органа, као и послове 
транспорта новца, вредносних и других пошиљки, одржавања реда на јавним 
скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана 
(редарска служба), које врше правна лица и предузетници регистрована за ту 
делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи 
облик организовања обезбеђења за сопствене потребе (самозаштитна 
делатност). Према анализи ефеката, а због смањења административног 
оптерећења овог сектора очекује се да ће трошкови за послодавце бити 
смањени за око 15% на годишњем нивоу. 

 Измене закона ће позитивно утицати и на субјекте који у складу са 
законом стекну овлашћење за споровођење обуке, с обзиром да ће на основу 
тог овлашћења моћи да спроводе и обуку физичких лица за редаре. Позитивни 
ефекти указују да ће се вероватно број ових субјеката у наредном периоду 

                                                
6 www.pks.rs- Privreda Srbije 

http://www.pks.rs-/
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повећати (сада их има 82), што ће позитивно утицати на конкурентност. Према 
анализи ефеката, очекује се да ће процењени трошкови за постојеће субјекте 
остати на истом нивоу, а код образовања нових субјеката трошкови неће бити 
већи у односу на трошкове добијања овлашћења по важећем закону. 

Измене закона позитивно ће утицати и на организаторе окупљања, као и 
на физичка лица редаре. Организатори окупљања, нарочито у мањим 
срединама, ће бити у могућности да одрже јавно окупљање, јер ће бити у 
могућности да ангажују редарску службу и обезбеде одржавање мирног 
окупљања сагласно Закону о јавном окупљању. Ова интевенција у Предлогу 
закона има неутралан ефекат према трошковима, јер је Закон о јавном 
окупљању који прописује обавезе организатору окупљања у примени од 
2016.године. С друге стране, отвара се могућност физичких лица за 
остваривање прихода по основу ангажовања у редарској служби. 

Такође измене закона позитивно ће утицати и на кориснике услуга 
приватног обезбеђења, јер увођењем нових надзорних механизама (тела за 
оцену усаглашености са стандардима у овој области) побољшаће се квалитет 
услуга које се пружају на тржишту. 

И на крају, спровођење предложеног закона неће бити скопчано са 
повећањем трошкова на страни Министарства унутрашњих послова, јер ови 
послови не захтевају ангажовање додатних ресурса и спроводиће се у оквиру 
редовних активности Министарства унутрашњих послова прописаних Законом о 
полицији.  

Такође, не  очекује се да ће спровођење предложеног закона бити 
скопчано са повећањем трошкова на страни надлежних инспекција, јер 
постојеће инспекције имају капацитете за спровођење предложених решења.  

 
6. Какве трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, а 
нарочито малим и средњим предузећима?   

 
 Предложена решења у изменама и допунама закона неће створити 
додатне трошкове грађанима, привреди и малим и средњим предузећима, 
односно трошкови који ће настати применом решења предвиђених овим 
законом већ постоје, само су промењени начини на који се спроводе ове 
активности. 
 
 7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 
 

Закон ће омогућити смањење административног терета на страни правних лица 
и предузетника за приватно обезбеђење, јер се предложеним изменама 
смањује број административних захтева за привредне субјекте у овој 
делатности. 
 
Применом методе стандардног трошка у следећој табели су представљене и 
анализиране потенцијалне уштеде које ће нова законска решења створити 
привредним субјектима у овој области. 
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7 Тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру, а израчуната је као 

просек просечне зараде запослених. 
8 Додатни трошак: цена прегелад-податак представља просечну вредност цене прегледа, 

преузето дана 16.07.2018.год. са сајта www.dzvracar.org.rs/medicina-rada, такса за издавање 

лиценце и др. 
9 Број службеника обезбеђења на дан 10.07.2018.године. 
10 Број правних лица и предузетника за привазно обезбеђење на дан 10.07.2018.године 
11Број правних лица и предузетника за приватно обезбеђење који послове обављају са оружјем 

на дан 10.07.2018.године. 
12 Број правних лица и предузетника за приватно обезбеђење који имају унутрашњу службу 

обезбеђења на 10.07.2018.године. 
13  Правно лице и предузетник за самозаштитну делатност уместо 6 лиценци за вршење 

појединих послова приватног  обезбеђења по предложеном закону стиче само две лиценце, а 

остале послове може да обавља ако има запослене са одговарајућом лиценцом. Процедура се 

понавња на пет година. 

http://www.dzvracar.org.rs/medicina-rada
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8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и 
тржишна конкуренција? 
 

Овим законом није предвиђено стварање нових привредних субјеката, 
али закон свакако отвара могућност за стварање нових привредних субјеката 
пре свега у домену обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске 
службе, пружања услуга приватног обезбеђења и оцене усаглашености 
производа и услуга са стандардима, што за последицу може имати повећање 
конкуренције, повољније услове, те бољи квалитет и разноврсност понуде у тим 
областима. 
 
 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону? 

 
Предложене измене и допуне закона су учињене у међусобној и 

непосредној комуникацији предстваника Министарства унутрашњих послова и 
овлашћених представника сектора приватне безбедности Привредне коморе 
РС. 

 
Такође, 6. јуна 2018. године у Привредној комори Србије одржан је скуп, 

односно Саветовање Групација Удружења за приватно обезбеђење и остале 
услужне делатности ПКС. На овом скупу МУП је презентовао припремљене 
измене и допуне Закона о приватном обезбеђењу, одговарао на питања 
учесника која су се односила на проблеме у примени важећег закона. Учесници 
скупа су на крају констатовали да су презентованим изменама и допунама овог 
закона решени углавном сви проблеми детектовани у примени важећих 
законских одредби.   

 
У процесу консултација дати су предлози и сугестије које се односе на 

смањење административног оптерећења ове привредне делатности, које су 
унете у текст нацрта Закона, јер је оцењено да су целисходне и да ће повољно 
утицати на пословно окружење и даљи развој ове делатности. Такође, у текст 
Нацрта закона унети су предлози и сугестије које се односе на убрзање 
поступка лиценцирања, а све због недостатка радне снаге на тржишту, тако да 
је поступак издавања лиценце скраћен са 60 дана на 30 дана и брисана је 
одредба која се односи на доношење закључка о прекиду поступка. Такође, 
проширен је круг лица који су ослобођени обуке тако да нацрт закона прописује 
да су обуке ослобођена лица која имају најмање три године радног искуства на 
пословима правосудне страже, лица која имају средњу стручну школу за 
образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности, као и лица 
која имају високо образовање на студијама првог степена из области 
безбедности. Предлози и сугестије у вези прецизнијег законског уређења 
овлашћења службеника, као и проширења корпуса средстава принуде су унети 
у текст Нацрта закона јер је досадашња примена закона указивала на 
неопходност измена и допуна. Такође, у складу са предлозима и сугестијама а у 
циљу усклађивања са стандардима извршене су измене и допуне закона у делу 
одредби које се односе на контролни центар, план обезбеђења, физичко 
обезбеђење лица, техничку заштиту, процену ризика и одржавање реда на 
јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана. 
Такође, сугестије које су се односиле на могућност издавања легитимација 
службеницима обезбеђења који су ангажовани и уговорима ван радног односа у 
привредним субјектима за приватно обезбеђење су унете у Нацрт закона, а све 
са циљем усклађивања овог закона са Законом о раду. У текст Нацрта закона 
извршене су измене и допуне појмова који се користе у закону, а ради 
постизања транспарентности и прецизности. 
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Нису прихваћени предлози и сугестије који се односе на услов у погледу 

стручне спреме физичких лица за издавање лиценце тј. да се омогући и лицима 
која имају основну школу да стекну лиценцу, јер је оцењено да се достигнути 
стандарди у примени закона не требају снижавати, а са друге стране 
остављена је могућност да се на пословима одржавања реда на јавним 
окупљањима ангажују и редари, код којих је брисан услов у погледу 
образовања за издавање одобрења. Такође, предлог да се издавање лиценце 
физичким лицима за вршење процене ризика у заштити лица, имовине и 
пословања услови високим образовањем, није усвојен јер се изменама и 
допунама закона није желело дирати у стечена права по важећем закону. 
Такође, нису усвојени предлози и сугестије које се односе на вршење 
безбедносних провера физичких лица приликом њихове пријаве за обуку за 
вршење послова приватног обезбеђења, јер би се на тај начин дирало у 
уставом прокламовано право на образовање, а с тим у вези и стручно 
усавршавање, а поред тога постојање безбедносних сметњи на страни једног 
лица није константна чињеница, јер неке чињенице које представљају 
безбедносну сметњу престају са протоком времена (законска рехабилитација 
код осуда за кривична дела, протоком четири године од правноснажног 
кажњавања за прекршај и др.). Предлози који се односе на посаду специјалног 
возила за транспорт новца нису усвојени јер су у супротности са важећим 
стадардима за обављање ове делатности, а такође у текст Нацрта закона није 
унет предлог да сва возила за транспорт новца треба да испуњавају законом 
прописане услове, јер се таква одредба подразумева а што се види и из 
казнених одредби. 

 
Сходно утврђеној обавези спровођења јавне расправе приликом 

припреме новог закона, осим ако надлежни одбор на образложен предлог 
предлагача не одлучи другачије (члан 41. став. 2 тачка 2. Пословника Владе) 
сматрамо да не постоји предметна обавеза да се у поступку припреме овог 
закона спроведе јавна расправа. Предметним законом се битно не мења 
уређење неког питања, не уређује се питање које посебно занима јавност, 
односно не уређује се нова материја и не доноси се нови системски закон, тиме 
не постоји обавеза утврђена чланом 41. Пословника Владе да се јавна 
расправа спроведе. Поред тога, на основу сарадње са Привредном комором 
Србије и организовањем скупа 6.јуна у Привредној комори Србије, 
заинтересоване стране су имале прилику да се упознају са одредбама 
наведеног закона. Сходно свему наведеном, поднет је предлог да се на 
седници Одбора за привреду и финансије донесе закључак да се јавна 
расправа не спроведе у складу члана 41. став 2. тачка 2. Пословника Владе, с 
обзиром на чињеницу да не постоје утврђени критеријуми који се односе на 
обавезу спровођења исте у складу са Пословником Владе.  

 
Поред тога, Нацрт закона је, у поступку припреме, достављен и другим 

надлежним органима, којима је пружена прилика да се изјасне. Министарство 
унутрашњих послова је размотрило све пристигле коментаре на текст Нацрта 
закона, сагледало могућност њиховог интегрисања у циљу побољшања Нацрта 
закона и један део предлога уградила у текст закона, чиме су предвиђена 
законска решења знатно унапређена.  
       
10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се постигло оно 
што се Законом предвиђа? 
 
 Надлежни органи и организације у циљу спровођења закона, како би се 
обезбедила пуна примена истог, спроводиће следеће мере и активности:  
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Регулаторне: За несметано спровођење овог закона, у року од дванаест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона, припремиће се и низ 
подзаконских аката којима ће се прецизирати поједине одредбе закона, односно 
како би се створили услови да се оствари све што се доношењем закона 
намерава. То су следећа подзаконска акта:  
 
1. о ближим условима, у погледу потребних објеката, односно просторија, 
материјално-техничких средстава и опреме, стручне оспособљености и броја 
лица која спроводе обуку лица за вршење послова приватног обезбеђења и 
редара, о програмима стручне обуке, начину њиховог спровођења; 
2. о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног 
обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења стручних испита, 
као и садржини и начину вођења евиденција о лицима која су полагала и 
положила стручни испит; 
3. о начину вршења техничке заштите и коришћења техничких средстава; 
4. о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке 
заштите у банкама и другим финансијским организацијама; 
5.о ближем начину примене овлашћења; 
6. о ближој садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника 
обезбеђења. 
 
Ради обезбеђења континуитета примене прописа у пракси предвиђено је да ће 
прописи донети на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник 
РС”, бр. 104/13 и 42/15) остати на снази до доношења прописа којим се 
стављају ван снаге, уколико нису у супротности са одредбама овог закона.  
 
Уредба о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених 
објеката и начину вршења послова њихове заштите престаће да важи након 
усвајања закона.  
 
Институционално управљачке: Измене и допуне Закона о приватном 

обезбеђењу неће условити промене нити повећање радних места утврђених 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова, јер све активности прописане законом могу 
се спровести постојећим капацитетима. За спровођење овог закона није 
неопходно оснивање нових институција (акредитованих тела), а 
међуинституционална сарадња између органа и организација надлежних за 
спровођење закона ће се остваривати на основу постојећих прописа. 
Активности које се односе на унапређење међуинституционалне сарадње и 
координације ће се одвијати путем организовања семинара, едукација и 
састанака на коме ће се размењивати искуства са другим институцијама, а по 
потреби и заједничких акција. Закон неће утицати на промену организационе 
структуре надлежних инспекцијских органа, нити ће утицати на промену 
запослених у органима и организацијама  надлежним за спровођење закона. 
 
Нерегулаторне мере: Осим доношења подзаконских аката Министарство 

унутрашњих послова ће организовати обуке полицијских службеника који ће 
свакодневно примењивати одредбе овог закона у пракси, како би се на 
једнообразан начин поступало у истим или сличним стварима. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство унутрашњих послова  
 
2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу 
            Draft Law on amandmands of the Law on private security 

 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа 

     
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума   
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума  
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 
 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

 
а) Навођење одредби примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
/ 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцена усклађености са њима 
 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 

- 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
- 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима 
 Европске уније 
- 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 



97 
 

стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 
  
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
Није било релевантних извора права Европске уније. 
 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Пропис није преведен на неки од службених језика Европске уније. 
 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 

Није остварена сарадња са ЕУ и није било учешћа консултаната у изради овог 
прописа. 


