
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став 1. 
тач. 4) Устава Републике Србије, који прописује да Република Србија уређује и обезбеђује 
одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Закон о приватном обезбеђењу Народна скупштина Републике Србије усвојила  је 
крајем 2013. године и њиме је прописано да ће прописи за извршавање тог закона бити 
донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона, а да правна лица и 
предузетници за приватно обезбеђење, као и физичка лица која врше послове приватног 
обезбеђења, свој рад морају ускладити са одредбама Закона у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу Закона. 

Ступањем Закона о приватном обезбеђењу на снагу започет је рад на изради 
подзаконских аката како би се омогућила пуна имплементација Закона. Подзаконским 
актима требало је у потпуности уредити систем стручног образовања и оспособљавања 
службеника приватног обезбеђења, на основу извршене анализе образовне потребе 
израдити програме обуке, прописати све нужне услове које правна лица и предузетници 
морау да задовоље како би им било додељено овлашћење за извођење наведене обуке, 
прописати униформе припадника приватног обезбеђења, начин употребе средстава 
принуде, начин извођења техничке заштите, изглед и садржину легитимација службеника 
приватног обезбеђења, као и прописати критеријуме за одређивање обавезно обезбеђених 
објеката и минималне техничке услове код обавезне уградње система техничке заштите у 
банкама и другим финансијским институцијама. Из напред наведених области уређења 
подзаконских аката јасно је колико је посао њихов израде био комплексан и захтеван са 
различитих аспеката, нарочито имајући у виду да се предметним законом и подзаконским 
актима успоставља правна регулатива сектора приватне безбедности, у претходних 
двадесет година неуређеног у правном систему Републике Србије. 

Сагласно свему наведеном рок од шест месеци за доношење подзаконских акта 
предвиђен чланом 85. Закона испоставио се као сувише кратак за испуњење наведене 
обавезе. Такође је врло важно истаћи да поред самог доношења подзаконских аката, за 
пуну имплементацију Закона потребно је извршити и друге промене у систему Републике 
Србије којима ће се омогућити његова примена, почевши од организационих промена у 
оквиру Министарства унутрашњих послова као претежно надлежног органа државне 
управе за област приватне безбедности, увођење нових такси за новоустановљење радње 
органа државне управе, образовање одређених тела као што је Комисија за спровођење 
стручног испита и сл.  

Како је горе већ истакнуто Закон је оставио рок од 18 месеци за правна лица, 
предузетнике и физичка лица која обављају послове приватног обезбеђења да свој рад 
ускладе са одредабама Закона. Међутим, највећим делом предметно усклађивање није 
било могуће спровести док се не донесу подзаконски акти који би то омогућили. Након 
скоро 18 месеци од ступања на снагу Закона готово сви подзаконски акти су донети или се 



налазе у завршној фази израде, те се стичу услови да се од приватног сектора захтева 
прилагођавање новом правном оквиру. Ипак, то указује на чињеницу и да се од приватног 
сектора не може очекивати потпуна усклађеност у законом прописаном року имајући у 
виду све горе наведене чињенице. 

Ради сагледавања рокова до којих је реално очекивати усаглашавање рада 
физичких и правних лица и предузетника са одредбама Закона о приватном обезбеђењу, 
урађена је анализа капацитета за спровођење обуке у области приватног обезбеђења на 
основу до сада донетих решења о давању овлашћења и поднетих захтева правних и 
физичких лица за добијање овлашћења за спровођење стручне обуке у области приватног 
обезбеђења. Министарство унутрашњих послова је до сада донело 17 решења о давању 
овлашћења правним лицима и предузетницима за спровођење стручне обуке, а 
запримљено је 27 захтева. У складу са Правилником о ближим условима које морају да 
испуне правна и физичка лица за спровођење послова приватног обезбеђења, којим се 
прописује са по једном кандидату правно и физичко лице мора да има најмање 2 m2 радне 
површине и 5 m3 запремине, ова овлашћена лица имају укупан капацитет за обуку 7485 
кандидата, под условом да раде пуним капацитетом. 

Уколико се пође од чињенице да према Правилнику о програмима и начину 
спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења најдужа обука за вршење 
послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским 
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана износи 101 час, а да 
број часова обуке не сме бити већи од 6 часова на дан, ова обука би се могла реализовати 
за 17 дана уколико се ради и суботом и недељом, односно 21 дан ако се наведеним данима 
не изводи настава.  У току једне године (365 дана) по једном центру за обуку могло би да 
се спроведе 17 циклуса обуке службеника обезбеђења тј. на годишњем нивоу у свим 
центрима би се обучило 127.245 кандидата за службеника приватног обезбеђења, што је 
око 3,5 пута више од броја лица која се баве пословима приватног обезбеђења. 

Имајући у виду наведено,  уколико сва овлашћена лица почну обуку у априлу 2015. 
године, исти могу да до краја 2015. године спр о веду по 1 0  циклуса о буке за 7.485 
кандидата, под условом да раде са пуним капацитетом, тако да би се могло обучити око 
74.850 кандидата за послове приватног обезбеђења, што је дупло више од процењене 
цифре лица која раде у овом сектору (37.000).   

Сагласно свему наведеном, како би се припадницима приватног сектора 
безбедности омогућио довољно дугачак рок за прилагођавање обавезама које проистичу 
из прописа из предметне области, а што је и првобитно била интенција законодавца 
приликом доношења Закона прописујући рок од 18 месеци, предложено је продужење 
рока за усаглашавање са одредбама Закона до краја 2015. године. Наведени рок процењује 
се као довољан за све учеснике у том процесу да испуне своје законске обавезе. 

Поред наведеног разлога измена Закона о приватном обезбеђењу, предложена је и 
допуна члана Закона који прописује да Министарство унутрашњих послова издаје 
легитимације службеника приватног обезбеђења. Приликом доношења закона законодавац 
је пропустио да пропише обавезу плаћања таксе за издавање наведеног документа, којом 
би се надокнадили трошкови његове израде и издавања. Сагласно прописима којима је 
уређен буџетски систем Републике Србије, таксу је могуће прописати једино законом, док 
се њена висина може одредити и подзаконским актом. Имајући у виду наведено, без 
предложене допуне члана 62. Министарство ће се сусрести са значајним тешкоћама 
приликом издавања легитимација. Без прописивања наведеног основа за одређивање 



висине таксе подзаконским актом,  једина могућност која преостаје да се такса наплаћује 
јесте прописивање новог тарифног броја Законом о републичким административним 
таксама. Имајући у виду сложену процедуру доношења закона као и чињеницу да 
Министарство унутрашњих послова није овлашћени предлагач наведеног закона и не 
може да утиче на динамику измена Закона о републичким административним таксама 
предлаже се допуна члана 62. Закона. На овај начин користи се могућност коју пружа 
Закон о буџетском систему да се такса за спроведен поступак или радњу од стране 
надлежног државног органа мора прописати законом, али се њена висина може одредити и 
подзаконским актом применом прописане методологије. Предложеном изменом само се 
утиче на питање прописа којим ће се такса прописати. Приликом доношења подзаконског 
акта којим ће се прописати висина таксе, примениће се методологија прописана Законом о 
буџетском систему, уз образложење о финансијским ефектима које ће примена прописа 
имати на буџет Републике Србије, а целокупан материјал се доставља Министарству 
финансија на сагласност. 

На крају, предложена је и допуна члана 4. Закона која дефинише обавезно 
обезбеђене објекте. Постојећа формулација члана 4. поставља веома широку дефиницију 
обавезно обезбеђених објеката одређујући их као „објекте од стратешког значаја за 
Републику Србију и њене грађане, као и објекте од посебног значаја чијим оштећењем или 
уништењем би могле наступити теже последице по живот и здравље људи или који су од 
интереса за одбрану земље”. Наведена формулација законске одредбе овако широко 
постављена превазилази домет Закона о приватном обезбеђењу, нарочито имајући у виду 
да се даље прописује да се предметни објекти штите као организована самозаштитна 
делатност или ангажовањем субјеката лиценцираних за обављање делатности приватног 
обезбеђења. Постављањем оваквог правног основа законодавац је занемарио прописе из 
области одбране који уређују материју заштите одређених категорија објеката од значаја 
за одбрану земље, као и прописе којима се предвиђа да заштиту одређених објеката од 
значаја за Републику Србију обавља полиција и пропустио да те објeкте изузме из домета 
примене Закона о приватном обезбеђењу. Тиме је знатно отежано и готово онемогућено да 
доношење подзаконског акта предвиђеног чланом 4. Закона, будући да се подзаконским 
актом не могу изузети предметни објекти уколико их претходно сам Закон не изузме из 
његове примене. Из наведених разлога потребно је извршити допуну става 1. члана 4. како 
би се направила корелација са другим прописима којима је уређена предметна област, а 
оставила могућност да се одреде и остали објекти од виталног значаја за Републику 
Србију и њене грађане а који се не штите од стране државе, и чија заштита није прописана 
другим прописима.       
 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

У члану 1. Нацрта закона допуњује се члан 4. став 1. Закона на начин да се из 
дефиниције обавезно обезбеђених објеката који се штите по Закону о приватном 
обезбеђењу, изузму објекти чију заштиту обављају државни органи, односно чија је 
заштита уређена прописима из области одбране.  

Члан 2. прописује да се за издавање легитимације службеника обезбеђења 
наплаћује такса и да ће висину таксе прописати министар. 



У члану 3. рок од 18 месеци који је предвиђен за правна лица и предузетнике да се 
ускладе са одредбама Закона замењује се новим роком а то је 1. јануар 2016. године. 

Члан 4. рок до 18 месеци прописан за физичка лица која обављају послове 
приватног обезбеђења у ком је потребно да испуне услове прописане Законом, замењује се 
новим роком, а то је 1. јануар 2016. године. 

Члан 5. прописује да Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
 

 
IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава  
која се редовно одобравају за потребе Министарства унутрашњих послова и у оквиру 
лимита утврђеног фискалном  стратегијом. 

Закон неће имати финансијских ефеката на буџет Републике Србије у смислу 
Закона о буџетском систему. Наиме, допуном Закона само се користи могућност коју 
пружа Закон о буџетском систему да се висина таксе одреди подзаконским актом. Такса за 
издавање легитимације свакако би морала бити наплаћена, или прописивањем новог 
тарифног броја у Закону о републичким административним таксама или предложеним 
давањем овлашћења министру унутрашњих послова да њену висину пропише. Акт којим 
се висина таксе прописује нема утицај на одређивање њене висине, будући да се приликом 
њеног одређивања у оба случаја користи методологија прописана Законом о буџетском 
систему. Сагласно наведеном већ прописан правни режим се овом изменом не мења.   

 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
 Доношење закона по хитном поступку предлаже се из разлога што се једна од 
измена закона односи на продужење рока за физичка и правна лица и предузетнике да се 
ускладе са Законом о приватном обезбеђењу. Рок за усклађивање од 18 месеци од дана 
ступања на снагу Закона колико Закон предвиђа, истиче 5. маја 2015. године. Уколико се 
предложене измене и допуне Закона не усвоје и не ступе на снагу до наведеног дана, 
продужење рока неће бити могуће извршити без предвиђања повратног дејства норми 
Закона. Како би се избегло наведено и омогућило продужење рока за усклађивање 
приватног сектора са одредбама Закона, предлаже се да се Закон донесе по хитном 
поступку.   
 


