
 
 
 
 
 
  Врз основа на член 3 од Законот за обезбедување имоти и лица   
(„Сл.весник на Република Македонија“ бр.80/99),  и член 15 од Статутот на ЈКП 
ДЕРВЕН - Велес, Управниот одбор  на седницата одржана на 07.11.2005 година, 
донесе 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
За физичко-техничко обезбедување на објектите на претпријатието 

 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
  Со овој Правилник се уредуваат прашањата во врска со правата, 
должностите и организацијата на службата за физичко - техничко обезбедување на  
објектите на Претпријатието (во понатамошниот текст служба за обезбедување) план 
за обезбедување, задачи, овластување и одговорности на службата за обезбедување, 
органите на управувањето и работниците со посебни овластувања и одговорности, 
техничкото обезбедување како и условите за прием на работниците во службата за 
обезбедување и користење на оружјето од оваа област во претпријатието. 
 

Член 2 
 
  Вработените во претпријатието и лица што по било кој основ се наоѓаат во 
состав на претпријатието, должни се да се придржуваат кон одредбите на овој 
Правилник и ги спроведуваат предвидените мерки на обезбедување. 
 

Член 3 
 
  Вработените во претпријатието имаат право и обврска во рамките на 
вршење на своите работи и работни задачи да се грижат за безбедноста  на имотот и 
да помагаат во работата на службата за обезбедување. 
  Во конкретни акции на отстранување на последиците од негативни појави 
секој работник е должен да ги извршува наредбите на овластениот работник на 
службата за обезбедување. 
 

Член 4 
 
  Вработениот кој нема да се придржува кон одредбите од овој Правилник, 
прави тешка повреда на работната обврска предвидена со актите на претпријатието. 
 

Член 5 
 
  Средствата за набавка на опрема на службата за обезбедување ги 
обезбедува претпријатието. 
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Член 6 

 
  Службата за обезбедување по својот карактер на работа е превентивна и 
има за задача да ги отстранува сите непосредни причини, услови и околности кои 
можат да доведат до загрозување на имотот на претпријатието. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 7 
 
  За физичко обезбедување на објектите службата треба да има доволен 
број на извршители и одговорен на службата. 
  Бројот на вработените во службата се определува со Правилникот за 
систематизациј, а одговорен на службата е референтот по безбедност. 
 

Член 8 
 
  На вработените во службата за обезбедување заделженија и наредби им 
издава референтот по безбедност. 
  Вработените во службата за обезбедување, односно чуварите 
поднесуваат извештај за секој настанат проблем за време на обезбедувањето до 
референтот по безбедност а по нивно барање до директорот, раководителот на општо 
правно одделение. 
 

Член 9 
 
  Службата за обезбедување должна е да соработува со органите за 
безбедноста во општината со цел да се следат и пријавуваат сите појави кој можат да 
бидат штетни за претпријатието како и извршување на конкретни задачи на 
спречување и отстранување на штетни појави. 
 

Член 10 
 
  Одговорниот на службата за обезбедување врши непосредна контрола на 
работата на вработените лпи вршат обезбедување, ја организира работата во смени и 
врши распоредување на вработените на  определени работи. 
 

Член 11 
 
  Вработените во службата за обезбедување за време на работата се во 
униформа и се вооружени. 
 

Член 12 
 
  Во службата за обезбедување може да се примат на работа лица кои 
покрај општите услови за работа ги исполнува и следните посебни услови: 
 

1. Да е државјанин на Република Македонија. 
2. Да има живеалиште во Република Македонија. 
3. Да има положено стручен испит-лиценца. 
4. Да има завршено најмалку средно образование. 
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5. Со правосилна пресуда да не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или должност додека  трае таа 
мерка. 

 
Член 13 

 
  Вработените во службата за обезбедување кои ќе се доведат во состојба 
да не исполнуваат еден од условите од член 12, т.1 и 5 од овој  Правилник, неможат да 
вршат работи во службата за обезбедување. 
  Доколу по заснивањето на работниот однос работникот за обезбедување 
биде осуден со правосилна судска одлука, за кривично дело од предходниот став, 
истиот не може да ги извршува работите и работните задачи за што заснивал работен 
однос, односно истиот се распоредува на други работи и работни задачи кои 
одговараат на неговата школска подготовка. 
 

Член 14 
 
  Заснивањето на работниот однос на лице во службата за обезбедување 
ќе се врши по добивање на лиценца за работа. 
  Лиценцата за работа ја издава Комората на Република Македонија за 
обезбедување лица и имот. 
 

Член 15 
 
  Вработените во службата за обезбедување само во време на вршењето 
на работните задачи се вооружени со пиштол. 
  По истекот на работното време оружјето и муницијата се предава  на 
лицето кое стапува на должност или се остава во просторијата за чување на оружје во 
објектот каде не е дозволен пристап на лица вон од службата за обезбедување. 
 

Член 16 
 
  Додека се на должност вработените во службата за обезбедување  се 
облечени во униформа и истата неможат да ја носат надвор од работното време и 
претпријатието. 
 

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 17 
 
  При превземањето на должноста, вработените во службата за 
обезбедување мораат да бидат точни, уредни и психофизички способни за  вршење  на 
работната должност. Превземањето на работната должност  писмено се регистрира во 
посебна книга. 
 

Член 18 
 
  При превземањето на должноста вработените во службата за 
обезбедување од тој што ја предава должноста треба да бидат запознати за присуство 
на надворешни странки, возила и сл. кои се во претпријатието, како и за евентуално 
посебни наредби сврзани со работата како за службата, така и за останатите 
вработени. 
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Член 19 
 
  Работникот за обезбедување не смее да го напушти работното место и по 
завршувањето на смената доколку: 
 

- Должноста треба да ја предаде на психо-физички неспособен работник 
(болен, пијан, под дејство на наркотици и сл.). 

- Доколку замената не е пристигната во определено време, должен е да 
остане и во наредната смена, се до доаѓањето на смената. 

- Во вакви случаи без одлагање го известува одговорниот на службата 
кој превзема мерки за негова замена. 

 
Член 20 

 
  Службата за обезбедување ги има следните права и должности: 
 

1. Ги чува и осигурува објектите, имотот на претпријатието и животите на 
вработените. 

2. Открива и спречува појави кои можат да нанесат штета на 
претпријатието. 

3. Оневозможува влегување на неповикани или сомнителни лица во 
објектите. 

4. Ги превзема сите мерки кои ја регулираат оваа материја определени со 
законски прописи и овој Правилник. 

 
Член 21 

 
  Службата за обезбедување должна е да води потребна документација за 
следење на сите елементи значајни за безбедноста на претпријатието и тоа: 
 
  1.   Блок - пропусници преку кои се евидентираат сите странки во                        
                            претпријатието и се регистрираат во книгата за влез - излез. 
  2.   Работната книга во која се регистрираат сите промени на состојбите  

   во текот на смената ќе се појавуват, се разрешени, остануваат за    
   разрешување, свои забелешки и прилози. 

 3.   Во книгата за влез-излез се бележат: 
                            - Надворешни лица и возила кои го посетиле објектот; 
                            - Лица кои излегуваат од претпријатието со пропусница или без  
    пропусница; 
 4.   Телефонски броеви на друштвото, органи и лица кои во одредена  
                            настаната ситуација треба да се известат или повикаат. 
 

Член 22 
 
 Одговорниот на службата за обезбедување е должен: 
 
 1. Да ги прати и спроведува прописите и нормативните акти на  
     претпријатието од оваа област; 
 2. Да организира и извршува систематска контрола и увид над работата на 
     работниците во службата за обезбедување; 
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3. Да дава предлози до директорот и органите на управувањето за 
разрешување на сите прашања и проблеми сврзани со безбедноста на 
средства на претпријатието и вработените. 

4. Да води перманентна грижа за стручното оспособување на работниците 
од службата за обезбедување со цел за поуспешно извршување на 
работните задачи. 

5. Да обезбеди пријавување на секој дисциплински престап, прекршок, или 
кривично дело со кое се нанесува опасност врз имовината или луѓето во 
претпријатието. 

6. Да соработува со овластените служби и лица од органите за внатрешни 
работи и другите органи задолжени за спроведување на заштитата. 

7. Да организира најмалку еднаш годишно да се изврши гаѓање со 
оружјето со боева муниција со цел да се провери готовноста на 
работниците за обезбедување и оружјето. 

8. Извршува и други работи кои ќе бидат ставени во негова надлежност од 
страна на раководителот на општо правниот сектор и директорот на 
претпријатието. 

 
 

Член 23 
 
 

 Работниците од службата за обезбедување ги извршуваат следните  
задачи: 
 
 

  1.  Спречување кривични и други дела со кои нанесува штета на имотот на  
                           претпријатието. 
  2.  Обезбедување правилно спроведување на законските и други прописи  
                           кои се однесуваат на обезбедувањето на претпријатието. 
                      3.  Проверка на исправноста на оградата во целата нејзина  должина и  
                           отстранување на поситните недостатоци. 

4. Проверка на вратите - бравите - катанците на сите надворешно -  
излезно - влезни пунктови на објектите како би утврдиле да се 
исправни, заклучени и превземени сите безбедни мерки. 

5. Ги контролираат сите видови инсталации (водовод, електрика, 
вреловодна инсталација, хидрантска инсталација, сигнализација за 
појавување  на дим-пожар и слично) со цел за откривање на дефекти, 
незатворени славини и слично како резултат на што може да настанат 
одредени штетни последици. 

6. Да го знаат распоредот на просториите, премините, излезно - влезните 
пунктови, распоредот на средствата за противпожарна заштита, 
распоредот на надворешните светла и нивно вклучување и 
исклучување. 

7. Ги регистрираат сите писмени и усни известувања, добиени за време 
на вршењето на службата и ги регистрираат сите констатирани 
состојби, недостатоци и своите забелешки и предлози во врска со 
известувањето на редовните работни задачи во претпријатието. 

8. Го чуваат во исправна состојба, пазат и негуваат оружјето. 
9. Се грижат за хигиената на работното место. 
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10. За сите регистрирани - констатирани негативни состојби поднесуваат 
изјави до одговорниот на службата за обезбедување. 

11. Извршуваат и други работи и работни задачи од својот делокруг, а по 
налог на одговорниот работник, раководителот на општо правниот 
сектор и директорот. 

 
 

Член 24 
 
 
 
  Сите вработени од претпријатието должни се да се придржуваат спрема 
законските прописи, интерните правилници и наредби со кои се регулирани прашањата 
од областа на обезбедувањето на претпријатието, и активно да соработуваат и 
известуваат за сите појави. 
 

- Сите вработени се должни да постапуваат по барањето на службата за 
обезбедување кои се однесуваат на обезбедувањето на 
претпријатието. 

- Сите вработени во друштвото се должни да се грижат за 
општествениот и личниот имот. 

- Сите изгубени и најдени предмети да ги пријавуваат во службата за 
обезбедување. 

 
Член 25 

 
  Работниците од службата за обезбедување должни се: 

1. За секоја посета преку разговор да дознаат за целта на посетата, кај 
кое лице треба да оди, дали лицето е на работа, дали може да изврши 
прием и по таквите сознанија  го задржува личниот документ на 
надворешната странка и истата ја упатуваат до местото каде треба да 
биде извршена посетата. 

 
Ако работникот кој треба да биде посетен од надворешната странка не е  

на своето работно место, посетата не се дозволува. 
 

2. Надворешните странки кои не поседуваат лични документи во 
претпријатието можат да влезат доколку се работи за општо позната 
личност или пак ако таквата посета ја потврдува работник на 
претпријатието кој треба да биде посетен. 

 
При излегувањето на странката и се враќа личниот документ. 
 
3. Да го спречат секое неовластено влегување и престој во 

претпријатието. 
 

Лицата кои ќе се обидат да влезат неовластено во претпријатието  се  
отстрануваат од претпријатието по мирен пат, а по потреба и со употреба на сила. 
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Член 26 
 
  Без посебно одобрение во објектите на претпријатието можат да влезат 
само овластените лица од Секретаријатот за внатрешни работи при вршење на 
службена должност, но со претходно легитимирање. 
  Без претходно одобрение, а заради настанати вонредни околности 
дозволен е влез на ПП бригади, брза помош, припадници на СВР и др. 
 

Член 27 
 
  Влегувањето на вработените во работните простории во неработно време 
и денови, се дозволува само со писмено или усно известување од непосредниот 
раководител  и со знаење на референтот по безбедност. 
 
 

Член 28 
 
  Излегувањето на вработени од претпријатието во работно време може да 
се врши само врз основа на пропусница (службена или приватна). 
 

Член 29 
 
  Пропусниците за излез од претпријатието треба да бидат правилно 
пополнети. 
  Лица со неисправно пополнети пропусници ќе се враќаат назад, односно 
се регистрираат како лица излезени без пропусница. 
 

Член 30 
 
  Со цел за сузбивање на опасно штетни појави - кражби, работникот од 
службата за обезбедување може да врши претресување на работниците, моторни 
возила кои го напуштаат претпријатието  како и надворешни лица. 
 

Член 31 
 
  При извршените претресувања над вработените, моторните возила и 
работните простории, доколку бидат пронајдени против правно присвоени материјали, 
работниците од службата за обезбедување ја констатираат состојбата (за кое лице се 
работи и какви предмети, во присуство на други работници). 
  При претресувањето и пронаоѓањето на противправно присвоен предмет, 
лицето кај кого е пронајден предметот го задржуваат и веднаш го известуваат 
референтот по безбедност. 
  Во случај на немање можност за известување се утврдува идентитетот на 
лицето и во присуство на други работници се забележува состојбата во работната 
книга, а лицето се потпишува со полн потпис. 
 

Член 32 
 
  Предмети, средства и др. сопственост на претпријатието може да се 
изнесат само со писмен документ кој го потпишува овластено лица. 
  Документот треба да содржи што се изнесува, која количина и каде  се 
носи. 
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Член 33 

 
  Сите моторни возила сопственост на претпријатието по завршување на 
работното време и работните задачи се паркираат во кругот на претпријатието. 
 
 

Член 34 
   
  Секој возач при излегување со возило треба да има: 

- Пропусница или налог за патување и документ за робата.  
До колку нема вакви документи возилото неможе да го напушти 

претпријатието. 
 
IV. УПОТРЕБА  НА ОГНЕНО  ОРУЖЈЕ И  ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА 

ПРИСИЛБА ВО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 35 
 
  Работникот на службата за обезбедување во вршењето на работата може 
да употреби огнено оружје само ако на друг начин не може да одбие напад на објект, 
средства за работа или друг имот, сопственост на претпријатието или напад со кој 
непосредно се загрозува неговиот живот или животот на друго лице во претпријатието 
а на друг начин нападот не може да се одбие. 
 

Член 36 
 
  Објектите, средствата за работа или имотот се сметаат за нападнати: 
 

1. Ако некое лице е затечено во превземање на дејствија или обид да 
превзема дејствија со кои може да уништи или оштети објектот, 
средствата за работа или имотот на претпријатието. 

2. Ако лице е затечено во противправно превземање на имовина 
сопственост на претпријатието или вработените. 

3. Ако лице е затечено во отстранување или обид за отстранување на 
препреките со кои објектот се штити (ограда, технички уреди и сл.). 

 
Член 37 

 
  Непосреден напад врз животот на работник за обезбедување или животот 
на друго лице ќе се смета дека постои ако нападот е противправен, а е извршен: 
 

1. При употреба или обид за употреба на огнено  оружје, опасно орудие 
или друго средство со кое може да се загрози животот. 

2. Од страна на два или повеќе напаѓачи, а местото на нападот, времето 
во кое се врши и околностите под кои се врши укажуваат на 
злосторничката намера на напаѓачот. 

3. Од страна на физички појако лице или лице кое во нападот се служи со 
посебни вештини, а интензитетот на нападот укажува дека е загрозен 
животот на работникот за обезбедување или друго лице во 
претпријатието кое се наоѓа во него непосредно. 
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Член 38 
 
  Пред употребата на огненото оружје, работникот за обезбедување е 
должен за тоа да го предупреди напаѓачот дека има намера да го употреби оружјето, 
ако тоа е можно во дадена ситуација. 
  При употребата на огнено оружје работникот за обезбедување е должен 
да внимава да не го загрози животот на други лица или со употребата на оружјето да 
не предизвика експлозија, пожар или друга опасност од поголеми размери. 
  При употребата на оружјето треба да се внимава и напаѓачот по можност 
да се погоди во нозе или раце (ако носи оружје или друг предмет за напад) така што ќе 
се онеспособи, а не убие. 
 

Член 39 
 
  За секоја употреба на физичка сила или огнено оружје работникот  на 
службата за обезбедување е должен да поднесе писмен извештај до одговорниот 
работник  и по потреба и до Управниот орган на претпријатието и СВР веднаш после 
настанот. 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 40 
 
  Кон одредбите од овој Правилник треба да се придржуваат сите 
вработени и надворешни лица кои вршат работи и работни задачи во и за 
претпријатието. 
 

Член 41 
 
  Со одредбите на овој Правилник, се запознаваат сите вработени во 
претпријатието. 
 

Член 42 
 
  Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и постапка 
како при неговото донесување. 
 

Член 43 
 
  Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото 
донесување. 
 
 
 
 

УПРАВЕН  ОДБОР 
   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
  Методи Тодосов 
 
   
 


