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ЗАКОН О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Овим  законом  уређују  се обавезно обезбеђење  и
заштита  одређених објеката, послови  и  рад 

правних  и  физичких  лица у  области  приватног

обезбеђења, услови  за  њихово лиценцирање, 
начин  вршења послова и остваривање надзора

над њиховим радом.



НАДЗОР

 Надзор над спровођењем Закона о приватном обезбеђењу врши
Министарство унутрашњих послова.  

 Овлашћени  полицијски  службеници  Министарства, у  вршењу  
надзора над  спровођењем  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. 



НАДЗОР

 Овлашћени полицијски службеници Министарства, поред 
овлашћења на изрицање мера утврђених законом којим се уређује 
инспекција, имају право и дужност да правном лицу или 
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:



НАДЗОР

 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



Обавеза закључења уговора о обезбеђењу

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

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

лиценцу



Уговор о закључењу услуга

 Уговор о закључењу услуга мора садржати:

 јасно одређен предмет уговора;

 начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, 
категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења);

 број и место рада службеника обезбеђења по уговору;

 врсту и количину ангажованог оружја и средстава;

 датум почетка вршења услуга и време трајања уговора;

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



Обавештење о закључењу/престанку уговора о 
обезбеђењу

 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.

 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 територији се 
налази седиште, односно пребивалиште правног или физичког 
лица које је корисник услуга.



Обавештење о закључењу/престанку уговора о 
обезбеђењу

 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 предузеника за приватно 
обезбеђење и корисника услуга

 3) јасно одређен предмет уговора

 4) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења 

 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



Казнене одредбе за кориснике услуге приватног 
обезбеђења

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

 ако врши послове приватног обезбеђења, а нема закључен писани 
уговор са правним или физичким лицем коме пружа услуге

 ако, у року од осам дана од дана настале промене, не достави 
обавештење о закљученом уговору, анексу уговора или о раскиду 
уговора



Казнене одредбе за кориснике услуге приватног 
обезбеђења

 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.)

 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.



Казнене одредбе за кориснике услуге приватног 
обезбеђења

 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.



Казнене одредбе за кориснике услуге приватног 
обезбеђења

 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. 



Казнене одредбе за кориснике услуге приватног 
обезбеђења

 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.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


