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I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржај закона
Члан 1.
Овим законом уређују се услови и начин вршења приватне делатности обезбеђења лица
и имовине (у даљем тексту: заштитна делатност) и детективске делатности које не спадају у
полицијску или другу безбедносну делатност државе или чијим вршењем се безбедност лица и
имовине остварује изнад обима који обезбеђује држава и, с тим у вези, услови и начин вршења
самозаштитне делатности.
Појам заштитне делатности
Члан 2.
Заштитна делатност обухвата послове физичке, техничке и друге безбедносне заштите
лица и имовине који се врше у оквиру облика заштите утврђених овим законом.
Облици заштите из става 1. овог члана обухватају: заштиту лица; заштиту имовине;
превоз и заштиту новчаних и других вредносних пошиљки; заштиту јавних скупова;
управљање надзорним центром; планирање и извођење заштитних система.
Заштитном делатношћу могу, под законом утврђеним условима, да се баве привредна
друштва и предузетници, а послове заштите из оквира те делатности могу обављати само
запослени у том друштву, односно код предузетника.
Послови физичке безбедносне заштите из става 1. овог члана могу се обављати само
унутар штићеног објекта и око штићеног лица до границе простора који захватају пратиоци и
под условом да њихово деловање не ремети права других.
Појам детективске делатности
Члан 3.
Детективска делатност обухвата послове прикупљања и пружања информација од
значаја за заштиту лица и имовине у складу са правима која детективи имају по овом закону.
Детективском делатношћу могу, под законом утврђеним условима, да се баве детективи
као предузетници, индивидуално или у детективској агенцији.
Појам самозаштитне делатности
Члан 4.
Самозаштитна делатност обухвата послове заштите из члана 2. овог закона које правна
лица и предузетници, утврђени уредбом Владе, обављају за сопствене потребе, у складу са
овим законом.
Циљ делатности - спречавање штетних појава и
противправних радњи
Члан 5.
Општи циљ заштитне, детективске и самозаштитне делатности јесте откривање и
спречавање штетних појава и противправних радњи које нарушавају достојанство и угрожавају
живот и физички интегритет лица или умањују вредност имовине која је предмет заштите.
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Ограничења и забране у вршењу делатности
Члан 6.
Субјекти који се у складу са овим законом баве заштитном, детективском и самозаштитном
делатношћу не смеју да повређују или ускраћују људска права и слободе зајемчене Уставом и
oпштеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и
законима, а нарочито утврђеним Европском Конвенцијом за заштиту људских права и
основних слобода, као ни да ометају рад судова, јавних тужилаштава, полиције и других
државних органа, предузећа, установа и других организација.
Субјекти из става 1. овог члана дужни су да са малолетницима поступају обазриво,
водећи рачуна о душевној развијености, осетљивости, другим личним својствима и заштити
приватности малолетника, како поступак не би штетно утицао на развој малолетника.
Субјекти из става 1. овог члана не смеју да врше овлашћења полиције, истражних и
других државних органа, нити да набављају или користе униформе, ознаке и легитимације
сличне оним које користе полиција, истражни и други државни органи.
Обавезно удруживање у коморе
Члан 7.
Ради обезбеђивања стручности у вршењу делатности и заштите јавног интереса,
привредна друштва и предузетници који се баве заштитном делатношћу обавезно се удружују у
Заштитно-безбедносну комору, а детективи у Детективску комору.
Чланство у комори субјекти из става 1. овог члана стичу даном добијања лиценце по
овом закону.
Ради остваривања циљева из става 1. овог члана у комору се могу интересно повезивати
и друга правна и физичка лица.
Комора је правно лице. Својство правног лица комора стиче уписом у регистар. Уз
предлог за упис у регистар прилаже се статут коморе и сагласност Владе на одредбе статута
које се односе на начин вршења јавних овлашћења.
Комора статутом утврђује своју организацију, органе и њихове надлежности, обим
делатности која се финансира из чланарине и начин вршења јавних овлашћења.
Статутом коморе утврђује се и начин остваривања родне равноправности чланова
коморе и, с тим у вези, њихова одговарајућа заступљеност у органима коморе.
Обавезе Министарства унутрашњих послова
Члан 8.
Управне послове утврђене овим законом и надзор над вршењем јавних овлашћења по
овом закону врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).
Положај страних правних и физичких лица
Члан 9.
Страна правна и физичка лица која су у матичној држави стекла право да обављају
заштитну, детективску и самозаштитну делатност могу у складу са овим законом да обављају
те делатности у Републици Србији под условом узајамности.
Значење појединих израза
Члан 10.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
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9)

10)
11)

12)
13)

заштита лица је заштита живота и телесног интегритета физичких лица;
заштита имовине је заштита покретне и непокретне имовине од уништења,
оштећења и других штетних утицаја употребом заштитних, односно техничких
система и механичких уређаја по прописаним стандардима;
превоз и заштита новчаних и других вредносних пошиљки је пријем, транспорт и
испорука новчаних и других вредносних пошиљки уз организовану заштиту и
употребом посебно прилагођених возила и техничких средстава;
заштита јавних скупова је обезбеђење реда на јавним скуповима и јавним
приредбама путем физичке заштите и употребом техничких система и механичких
уређаја за заштиту, у складу са прописима о јавним скуповима;
физичка заштита је обезбеђење лица, објеката, имовине и ствари у транспорту од
угрожавања и других облика штетног деловања без претежне употребе техничких
средстава, већ физичком снагом, мерама и средствима принуде и физичке заштите;
системи техничке заштите су појединачна или функционално повезана средства за
надзор одређених објеката или простора, самостално откривање и јављање
неовлашћеног присуства или пожара, пренос алармних порука и података за обраду
и архивирање тих порука;
механичке направе за заштиту су појединачна или функционално повезана средства
која су посебно израђена за спречавање или ометање кретања лица и возила;
планирање и извођење заштитних система обухвата израду пројеката, непосредно
извођење техничких решења заштите, инсталирање механичких уређаја за заштиту
и надзор над извођењем техничких решења;
техничка заштита је стварање техничких услова за спречавање противправних
радњи и непосредна употреба техничких средстава за обезбеђење објеката и
имовине, ствари у транспорту и лица, у складу са прописима и утврђеним
стандардима;
управљање надзорним центром је управљање и стални физички надзор над
уграђеним техничким системима и уређајима за заштиту имовине, објеката или
штићене личности;
наручилац услуге је физичко или правно лице које са привредним друштвом или
предузетником, детективом, односно детективском агенцијом, закључи писани
уговор о обављању појединих послова са подручја заштитне, детективске и
самозаштитне делатности;
лиценца је дозвола за обављање одређене заштитне, детективске и самозаштитне
делатности на подручју Републике Србије;
служба самозаштите је унутрашњи облик организовања обавезан за привредна
друштва, предузетнике, државне и друге органе и организације одређене у складу
са овим законом.

II. ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ
1. Лиценце и услови за вршење заштитне делатности
а) општи услови
Лиценца за вршење заштитне делатности
Члан 11.
Право на вршење заштитне делатности стиче се добијањем лиценце за вршење једног
или више облика заштите из члана 2. став 2. овог закона.
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Захтев за добијање лиценце са тачно наведеним обликом заштите из члана 2. став 2.
овог закона подноси се Заштитно-безбедносној комори. Уз захтев се прилажу писмени докази о
испуњавању овим законом прописаних услова за стицање лиценце, извод из регистра или
други доказ о регистрацији.
Привредно друштво, односно предузетник који добије лиценцу (у даљем тексту: ималац
лиценце) може, под истим условима, новим захтевом затражити од Заштитно-безбедносне
коморе да му изда лиценцу за вршење другог облика заштите из члана 2. став 2. овог закона.
Почетак вршења делатности
Члан 12.
Ималац лиценце може да започне са вршењем облика заштитне делатности који су
наведени у лиценци даном стицања лиценце, под условом да:
1) има закључен уговор о осигурању од одговорности из члана 24. овог закона; и
2) са једним или више наручилаца услуга закључи уговор о заштити у писаном
облику.
Ималац лиценце може да врши услуге заштите само са запосленима која испуњавају
услове утврђене у чл. 13. и 14. овог закона.
б) посебни услови
Услови за све запослене који обављају делатност заштите
Члан 13.
Лица која код имаоца лиценце обављају послове пружања услуге заштите морају да
испуњавају следеће услове:
1) да савладају програм стручног оспособљавања;
2) да немају сметњи које се односе на јавни ред;
3) да су држављани Републике Србије;
4) да имају општу здравствену способност.
Услови за поједине категорије запослених
Члан 14.
Поред услова из члана 13. овог закона, лица која код имаоца лиценце обављају одређене
послове морају испуњавати и следеће услове:
1) лице које је одговорно за вршење услуга заштите (у даљем тексту: одговорно лице
за заштиту) мора да има најмање вишу стручну спрему одговарајућу по Листи
врсте стручних спрема и најмање три године радног искуства;
2) лице које непосредно врши услуге заштите као заштитник мора да има најмање
средњу стручну спрему, одговарајућу по Листи врсте стручних спрема за
заштитника;
3) лице које монтира или склапа техничка средства и механичке направе за заштиту (у
даљем тексту: техничар заштите) мора да има најмање средњу стручну спрему
одговарајућу по Листи врсте стручних спрема за техничара заштите;
4) лице које обавља послове одговорног пројектанта техничких система и механичких
направа за заштиту, односно послове одговорног руководиоца те делатности у
складу са законом који уређује изградњу објеката (у даљем тексту: овлашћени
инжењер заштитних система) мора да има високу стручну спрему, одговарајућу по
Листи врсте стручних спрема за овлашћеног инжењера заштитних система;
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5)

лице које управља техничким средствима и направама у надзорном центру (у
даљем тексту: оператер надзорног центра) мора да има најмање средњу стручну
спрему, одговарајућу по Листи врсте стручних спрема.

Обавезно стручно оспособљавањe
Члан 15.
Лица из члана 14. овог закона морају се стручно oспособити у циљу стицања или
потврде стручних знања и вештина на подручју заштите лица и имовине.
Стручна знања и вештине из става 1. овог члана стичу се, односно потврђују
савладавањем програма стручног оспособљавања за свако од звања из члана 14. овог закона.
Трошкове стручног оспособљавања плаћа ималац лиценце, односно лице које са
имаоцем лиценце нема закључен уговор о раду.
Програме и начин обављања стручног оспособљавања утврђује Заштитно-безбедносна
комора у сагласности са Министарством.
Заштитно-безбедносна комора издаје лицима из става 1. овог члана сертификат о
обављеном стручном оспособљавању.
в) услови за добијање лиценце
Услови за бављење свим облицима заштите
Члан 16.
За добијање лиценце за вршење било ког облика заштите из члана 2. став 2. овог закона,
привредно друштво, односно предузетник мора испуњавати следеће услове:
1) да има лице одговорно за вршење услуга заштите;
2) да нема сметњи јавног реда за власнике, законске заступнике и чланове органа
управљања (надзорни одбор, управни одбор, интерни ревизор или други);
3) да је осигуран од одговорности за штету која би могла настати у његовом раду.
Услови за бављење заштитом лица
Члан 17.
За добијање лиценце за бављење заштитом лица, поред услова из члана 16. овог закона,
привредно друштво, односно предузетник мора да има најмање пет заштитника и
сопствени или уговором закупљен надзорни центар.
Услови за бављење заштитом имовине
Члан 18.
За добијање лиценце за заштиту имовине, поред услова из члана 16. овог закона,
привредно друштво, односно предузетник мора да има најмање пет заштитника и сопствени
или уговором закупљен надзорни центар.
Привредно друштво, односно предузетник из става 1. овог члана мора имати у сталној
приправности најмање два заштитника за стално предузимање мера на опслуживању алармне
направе или штићеног у случају позива за помоћ.
Сталним предузимањем мера из става 2. овог члана сматра се одлазак заштитника на
место укључивања аларма, односно на место позива за помоћ штићеног (у даљем тексту:
интервенција) и предузимање мера заштитника у складу са условима утврђеним овим законом.

9
Заштитници из става 3. овог члана морају бити стручно оспособљени и опремљени за
интервенцију у складу са програмом који Заштитно-безбедносна комора утврђује у сагласности
са Министарством.

Услови за бављење превозом и заштитом вредносних пошиљки
Члан 19.
За добијање лиценце за превоз и заштиту новчаних или других вредносних пошиљки,
поред услова из члана 16. овог закона, привредно друштво, односно предузетник мора да има
најмање пет заштитника, сопствени или уговором закупљен надзорни центар и најмање једно
возило подесно за превоз новчаних или других вредносних пошиљки;
Заштитно-надзорни центар (у даљем тексту надзорни центар) из става 1. овог члана
мора имати надзорни систем који омогућава непрекидну приправност возила за превоз
новчаних и других вредносних пошиљки на подручју на којем врши делатност.
Заштитници који превозе или штите новчане, односно друге вредносне пошиљке морају
бити за комуникацију са надзорним центром опремљени са опремом која омогућава
непосредну комуникацију.
Министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар), на предлог Заштитнобезбедносне коморе, прописује начин превоза и заштите новчаних и других вредносних
пошиљки.
Услови за бављење заштитом јавних скупова
Члан 20.
За добијање лиценце за заштиту јавних скупова, поред услова из члана 16. овог закона,
привредно друштво, односно предузетник мора имати сопствени или уговором закупљен
надзорни центар и најмање 20 заштитника.
Заштитници из става 1. овог члана морају бити стручно оспособљени за заштиту јавних
скупова, у складу са програмом који Заштитно-безбедносна комора утврђује у сагласности са
Министарством.
На заштиту јавних скупова примењују се одредбе овог закона, ако прописима који
уређују јавне скупове није друкчије одређено.
Услови за управљање надзорним центром
Члан 21.
За добијање лиценце за управљање надзорним центром, поред услова из члана 16. овог
закона, привредно друштво, односно предузетник мора да има најмање пет оператера
надзорног центра и да испуњава заштитне стандарде и стандарде квалитета при заштити, које
прописује орган Заштитно-безбедносне коморе утврђен статутом.
Услови за бављење планирањем и извођењем заштитних система
Члан 22.
За добијање лиценце за планирање и извођење заштитних система, поред услова из
члана 16. овог закона, привредно друштво или предузетник, мора да има најмање једног
овлашћеног инжењера заштитних система и техничара заштите.
Непостојање сметњи јавног реда, као услов за добијање лиценце
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Члан 23.
Сметње јавног реда из чл. 13. и 16. овог закона постоје:
1) ако је лице правоснажно осуђено за кривично дело за које се гони по службеној
дужности;
2) ако је лице правоснажном одлуком кажњено за прекршај јавног реда са елементима
насиља.
Ако је против лица из става 1. овог члана у току кривични поступак или поступак за
прекршај са елементима насиља одлука ће се, ако лице испуњава услове, одложити до
правоснажности пресуде, односно одлуке у том поступку.
Одговорност имаоца лиценце за штету и
осигурање од одговорности
Члан 24.
Ималац лиценце је одговоран за штету коју причине лица из члана 14. овог закона која
за њега обављају послове заштите.
Ималац лиценце мора се пре почетка вршења делатности осигурати од одговорности за
штету која би могла настати наручиоцу заштитних услуга или трећем лицу у вези са вршењем
услуга заштите са заштитном сумом која не сме бити нижа од 3.000.000 динара за појединачни
случај заштите, односно од 6.000.000 динара за све случајеве заштите у току једне године.
Ималац лиценце јавно објављује одредбе уговора о осигурању од одговорности.
г) делатности неспојиве са заштитном делатношћу
Забрањени уговори. Забрана обављања одређених послова
Члан 25.
Ималац лиценце не сме закључити уговор о обављању послова чије би извршавање
обухватало радње које представљају кривично или друго кажњиво дело.
Ималац лиценце не сме обављати послове или подстицати понашања запослених која су
противна пословним обичајима и кодексу професионалне етике који доноси Заштитнобезбедносна комора.
Професионална тајна
Члан 26.
Лица из члана 14. овог закона у пословима које обављају, односно који су им били
поверени, обавезни су да чувају професионалну тајну.
д) одузимање и престанак лиценце
Одлука о привременом одузимању лиценце и право жалбе
Члан 27.
Ако Министарство, поступајући по сопственој иницијативи или на основу образложеног
предлога надлежних инспекцијских служби или Заштитно-безбедносне коморе, утврди да
ималац лиценце у последњој години у поврату крши одредбе овог закона и прописе о раду,
запошљавању и нелојалној конкуренцији, донеће одлуку о привременом одузимању лиценце.
Писани предлог из става 1. овог члана садржи фирму или име и презиме, седиште или
пребивалиште имаоца лиценце и податке и опис прекршаја.
Мере из става 1. овог члана могу се изрећи у трајању од три месеца.

11
Жалба на одлуку из става 1. овог члана не задржава њено извршење.
Разлози за одузимање лиценце и забрана поновне доделе
Члан 28.
Министарство имаоцу лиценце одузима лиценцу ако:
1) утврди да не испуњава услове прописане законом за вршење услуга заштите;
2) врши услуге заштите у супротности са лиценцом;
3) му је вршење услуга заштите забрањено правоснажном судском одлуком;
4) поступа у супротности са чл. 6., 25. и 26. овог закона;
5) би му морала бити изречена мера привременог одузимања лиценце пошто му је
таква мера већ двапут била изречена.
Ималац лиценце мора Министарству доставити одузету лиценцу у року од осам дана од
дана пријема коначне одлуке о одузимању лиценце.
Одлуком о одузимању лиценце из разлога наведених у ставу 1. тач. 2), 4) и 5) овог члана
изриче се и забрана поновне доделе лиценце за време од три године од дана правоснажности
одлуке о одузимању лиценце.
Престанак лиценце
Члан 29.
Лиценца престаје:
1) ако ималац лиценце у писаном облику изјави да не жели више вршити услуге
заштите;
2) због престанка рада имаоца лиценце у складу са законом којим се уређује рад
привредних друштава, односно предузетника;
3) због увођења принудног поравнања, стечаја или ликвидације у складу са законом
којим се уређује принудно поравнање, стечај и ликвидација.

2. Мере и дужности заштитника
Примена мера и дужности у вези са применом
Члан 30.
Заштитник при обављању послова заштите може да примени следеће мере:
1) упозори лице да се удаљи са подручја, из објекта или простора који штити (у даљем
тексту: штићено подручје) ако се тамо неовлашћено задржава;
2) утврди истоветност лица приликом уласка, односно изласка са штићеног подручја
кад је то потребно за заштиту лица и имовине ако тако одређују правила на
штићеном подручју;
3) површински прегледа одевне предмете, унутрашњост возила и пртљага лица при
уласку, односно изласку са штићеног подручја ако је то потребно за заштиту лица и
имовине и ако се лице са тим сагласи;
4) спречи лицу улазак, односно излазак са штићеног подручја ако оно одбије преглед
из тачке 3) овог става, ако се противи утврђивању идентитета или ако постоје други
разлози због којих је неопходно да се спречи улаз, односно излаз са штићеног
подручја;
5) захтева од лица које угрожава безбедност штићеног лица и имовине или ред на
штићеном подручју да са угрожавањем одмах престане или да напусти штићено
подручје;
6) задржи лице затечено у извршењу кривичног дела за које се гони по службеној
дужности, до доласка полиције;
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7)

употреби средства за везивање ако друкчије није могуће задржати лице из тачке 6)
овог става;
8) употреби физичку снагу ако друкчије није могуће спречити лице да уђе, односно
изађе из штићеног подручја, спречити непосредно угрожавање живота лица или
имовине коју штити или задржати лице до доласка полиције;
9) употреби аудио-визуелне надзорне системе и води евиденцију обилазака на
штићеном подручју.
Ималац лиценце мора обавештење о примени мера употребе аудио-визуелних
надзорних система из става 1. тачка 9) овог члана видно да објави на штићеном подручју, а
власник података насталих употребом аудио-визуелног надзорног система који захвата јавне
површине дужан је да их чува три месеца од дана њиховог настанка.
Примена мера из става 1. тач. 3) и 4) овог члана није дозвољена против службеног лица
установе за извршавање казни затвора, полиције, војске и других службених лица државних
органа и органа покрајинске аутономије и локалне самоуправе који на заштићеном подручју
обављају своје службене задатке.
Поседовање или употреба других средстава принуде, заштитних предмета, као и паса,
коња или других животиња при обављању послова заштите забрањена је.
Принцип сразмерности у примени мера
Члан 31.
Примена мера из члана 30. овог закона мора бити сразмерна законитом циљу њихове
употребе. Приликом примене мера нико не сме бити подвргнут мучењу, нечовечном или
понижавајућем поступању.
Заштитник сме поступати само на начин утврђен овим законом тако да са најмањим
штетним последицама постиже извршење задатака. Ако је у односу на околности дозвољено
применити више мера, дужан је применити најпре ону која лицу најмање штети. Ни једном
мером не смеју се изазвати веће штетне последице од оних које би наступиле да мера није
примењена. Са применом мера заштитник мора престати кад престану разлози због којих су
биле примењене или кад утврди да задатак на тај начин не би могао извршити.
Ограничење
кретања
лицу
спречавањем
уласка
(члан
30.
став
1.
тачка 4) или задржавањем лица до доласка полиције (члан 30. став 1. тачка 6) не сме трајати
више од два часа.
Услови и начин ношења и употребе ватреног оружја
Члан 32.
Заштитник за време обављања послова заштите сме да носи ватрено оружје у складу са
законом о оружју.
Ималац лиценце може да набави прописано кратко оружје за највише једну половину
запослених заштитника и сме да користи само оружје које има у власништву.
При обављању задатака заштитник сме да употреби ватрено оружје само ако друкчије
не може, односно ако је апсолутно нужно:
1) да заштити живот људи;
2) да одбије непосредни противправни напад којим је угрожен његов живот или живот
лица које штити.
Пре него што употреби ватрено оружје заштитник мора, кад околности то дозвољавају,
лице против кога ће употребити ватрено оружје да упозори повиком: "Стој, пуцаћу!" и хицем
упозорења.
Услови и начин примене мере ограничења кретања и
употребе средстава принуде
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Члан 33.
Заштитник који лицу ограничи кретање (члан 30. став 1. тач. 4) и 6), употребом средства
за везивање (члан 30. став 1. тачка 7), употребом физичке снаге (члан 30. став 1. тачка 8) или
ватреним оружјем (члан 32. став 3) дужан је да о томе без одлагања обавести полицијску
станицу на подручју на којем су ове мере примењене односно средства употребљена.
Ако је приликом примене мера, односно употребе средстава из става 1. овог члана неко
лице телесно повређено или му је из других разлога потребна лекарска помоћ, заштитник је
дужан да обезбеди да то лице што пре добије ту помоћ и да о томе обавести полицијску
станицу.
Ималац лиценце дужан је најкасније у року од 24 часа од примене мера, односно
употребе средстава из става 1. овог члана да о томе писмено обавести полицијску станицу на
подручју на којем су мере примењене, односно средства употребљена.
Писано обавештење из става 3. овог члана мора да садржи податке из члана 50. став 2.
тач. 3) и 4) овог закона, а писано обавештење о употреби ватреног оружја, поред тих података,
и чињенични исказ о догађају.
Обавезе обавештавања и пријављивања у вези са кривичним делом
Члан 34.
Ако заштитник при обављању послова заштите утврди да се припрема, извршава или је
извршено кривично дело за које се учинилац гони по службеној дужности, обавезан је да у
складу са Закоником о кривичном поступку о томе обавести најближу полицијску станицу или
да поднесе пријаву надлежном државном органу.
Пропис о начину примене мера
Члан 35.
Министар ближе прописује начин примене мера утврђених чл. 30. до 34. овог закона.
Службена легитимација заштитника
Члан 36.
Лица из члана 14. овог закона за време извршавања задатака морају имати код себе
службену легитимацију (у даљем тексту: легитимација).
Кад лица из става 1. овог члана извршавају задатке у одећи која није видно означена
ознакама имаоца лиценце и при томе се позивају на своје задатке и мере за чију примену су
овлашћена, морају да покажу легитимацију. У сваком случају ова лица дужна су да
легитимацију покажу на захтев полицијског службеника или инспектора.
Заштитно-безбедносна комора прописује обрасце и цену легитимације из става 1. овог
члана и поступак који се води пред Комором ради издавања легитимације.
Издавање легитимације и престанак њеног важења
Члан 37.
Легитимацију издаје Министарство, на предлог Заштитно-безбедносне коморе, и то о
трошку њеног имаоца и с обзиром на облик заштите коју врше лица из члана 14. овог закона.
Лице из става 1. овог члана коме престаје радни однос код имаоца лиценце мора
Министарству да врати легитимацију. Ималац лиценце је дужан да о престанку радног односа
лица обавести Министарство.
Радно одело и ознаке
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Члан 38.
Заштитници, техничари заштите и оператери надзорног центра носе за време
извршавања задатака радно одело опремљено ознаком имаоца лиценце.
Заштитници могу заштиту имовине у притежању и заштиту лица вршити и у цивилном
оделу.
Синдикално, професионално и друго организовање и деловање
Члан 39.
Заштитници остварују право на синдикално, професионално и друго организовање и
деловање на законом утврђен начин.
Заштитници се не могу страначки организовати, нити политички деловати код имаоца
лиценци.
Заштитници не могу у униформи и са ознакама припадности имаоца лиценце
присуствовати страначким и другим јавним скуповима, изузев ако су у смени службе заштите
по налогу имаоца лиценце.
Право на штрајк
Члан 40.
На организовање и спровођење штрајка заштитника примењују се, на одговарајући
начин, општи прописи о штрајку.
Заштитник је дужан и за време учествовања у штрајку да обавља послове радног места
неопходне за безбедност и заштиту људи и имовине, у складу са закљученим уговором имаоца
лиценце.

3. Посебне дужности у погледу средстава, уређаја и направа које се користе у
вршењу заштитне делатности
Квалитет и одговорност за исправност
Члан 41.
У вршењу заштитне делатности могу да се употребљавају само средства, уређаји и
направе који имају прописан квалитет производа према нормама Републике Србије, а ако ове
норме не постоје – према прихваћеним правилима техничке струке.
Привредна друштва и предузетници који уграђују, редовно одржавају и поправљају
уграђену техничку опрему за време гарантног рока, одговорни су за њену исправност.
Посебне дужности у погледу система техничке заштите
Члан 42.
Систем техничке заштите (члан 10. тачка 6) могу чинити различити целовити облици
техничке безбедносне заштите са припадајућим техничким средствима, а нарочито:
противпровалне и противпрепадне технике; заштите од недозвољеног приступа у обезбеђиване
просторије; заштите од уношења експлозивних, јонизирајућих и других опасних материја;
заштите од изношења, односно отуђења обезбеђиваних предмета.
Системи техничке заштите морају да се изводе, одржавају и сервисирају у складу са
прописима о условима и начину спровођења техничке заштите.
Посебне дужности у погледу надзорних центара
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Члан 43.
Оператери надзорног центра дужни су без одлагања да обавесте полицију о свим
сазнањима која указују на кривично дело, учиниоца кривичног дела или предмете који су
послужили или су настали извршењем кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
односно прекршаје јавног реда са елементима насиља.
Обавезна интервенција по дојавном сигналу
Члан 44.
Ималац лиценце дужан је да обезбеди интервенцију по дојавном сигналу.
Интервенцију по дојавном сигналу морају да пруже најмање два прописно наоружана
заштитника.

4. Евиденције о заштитној делатности
Евиденције које води Министарство
Члан 45.
О вршењу заштитне делатности Министарство води:
1) регистар ималаца лиценце;
2) евиденцију одговорних лица за заштиту;
3) евиденцију заштитника;
4) евиденцију техничара заштите;
5) евиденцију овлашћених инжењера заштитних система;
6) евиденцију оператера надзорних центара.
Подаци који се воде у Регистру ималаца лиценце
Члан 46.
Регистар ималаца лиценце обухвата за сваког имаоца следеће заједничке податке:
1) регистарски број;
2) назив фирме;
3) седиште;
4) број улошка регистра;
5) матични број из регистра;
6) шифра делатности;
7) име и презиме лица овлашћеног за заступање;
8) број издате лиценце;
9) датум издавања и одузимања сваке лиценце.
Регистар ималаца лиценце обухвата и логотип имаоца лиценце ако га употребљава.
Подаци који се воде у евиденцијама лица која се баве
заштитном делатношћу
Члан 47.
Евиденција одговорних лица за заштиту, заштитника, техничара заштите, овлашћених
инжењера заштитних система и оператера надзорних центара (у даљем тексту: евиденција лица
која врше услуге заштите) садржи следеће заједничке податке:
1) име и презиме;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

подаци о рођењу (дан, месец, година, место рођења) и јединствени матични број
грађана;
назив фирме имаоца лиценце код које је лице запослено;
држављанство;
пребивалиште, односно боравиште;
школска спрема коју лице има;
занимање;
стручна спрема по Листи врсте стручних спрема;
прописани докази о некажњавању;
број легитимације;
датум савладавања програма стручног оспособљавања;
број потврде о обављеном стручном оспособљавању;
датум издавања и одузимања легитимације;
датум престанка радног односа;
фотографија лица.
Начин прикупљања и поступања са подацима.
Брисање имаоца лиценце из регистра
Члан 48.

Податке из чл. 46. и 47. овог закона Зашитно-безбедносна комора прикупља непосредно
од појединца на ког се подаци односе.
Заштитно-безбедносна комора прикупља, обрађује, чува, доставља и користи податке
који су потребни за издавање лиценце за вршење заштитне делатности и за издавање
легитимација по овом закону.
Када Министарство проверава податке о појединим правним и физичким лицима
прикупљене из већ постојећих збирки личних података, није дужно да о томе обавести лице на
које се подаци односе. Органи, организације и појединци који имају податке из чл. 46. и 47.
овог закона морају те податке доставити на захтев Министарства.
Министарство ће избрисати имаоца лиценце из регистра из члана 46. овог закона ако:
1) имаоцу лиценце престане важност лиценце за вршење заштитне делатности - даном
престана важности лиценце;
2) је ималац лиценце избрисан из регистра - даном брисања из регистра.
Подаци из чл. 46. и 47. овог закона могу се достављати и другим државним органима
ако то захтевају и ако је њихов захтев повезан искључиво са делатношћу имаоца лиценце,
односно лица које врши услуге заштите.
Подаци из става 5. овог члана, на основу писаног захтева, достављају се и Заштитнобезбедносној комори за потребе вршења јавних овлашћења утврђених овим законом.
Дужност обавештавања о промени података
који се воде у евиденцијама
Члан 49.
Ималац лиценце дужан је да о свакој промени података из чл. 46. и 47. овог закона
писмено обавести Заштитно-безбедносну комору, у року од осам дана од дана настале промене.
Евиденције које води ималац лиценце
Члан 50.
Ималац лиценце дужан је да води:
1) евиденцију уговора о вршењу услуга заштите;
2) евиденцију сазнатих кривичних дела;
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3) евиденцију задржаних лица;
4) евиденцију употребе физичке снаге и средстава за везивање.
Евиденције из става 1. овог члана садрже следеће податке:
1) евиденција уговора о вршењу услуга заштите: податке о наручиоцу услуга заштите
(име и презиме и назив физичког лица, односно фирма и седиште правног лица);
податке о уговору о вршењу услуга заштите (редни број уговора, датум закључења
и датум испуњења уговора); податке о облику заштите (назнака облика заштите из
члана 2. став 2. овог закона и опис садржаја предмета уговора);
2) евиденција сазнатих кривичних дела: податке о сазнању кривичног дела за које се
гони по службеној дужности (носилац обавештења, датум обавештења); познате
податке о кривичном делу; податке о вероватном учиониоцу кривичног дела (име и
презиме, подаци о рођењу и пребивалишту, односно боравишту) и поступању у
складу са чланом 34. овог закона;
3) евиденција задржаних лица: податке о задржаном лицу (име и презиме, подаци о
рођењу и пребивалишту, односно боравишту); разлогу задржавања; времену и
месту задржавања; часу обавештавања полиције и часу предаје задржаног лица
полицији; евентуалним телесним повредама; употреби средстава за везивање;
4) евиденција употребе физичке снаге и средстава за везивање: податке о заштитнику
који је употребио физичку снагу, односно средства за везивање (име и презиме,
подаци о рођењу, јединствени матични број грађана, фирма и седиште имаоца
лиценце код кога је запослен); разлогу, начину, месту и часу употребе физичке
снаге, односно средства за везивање; обавештавању полицијске станице;
евентуалним телесним повредама.
Пружање на увид података из евиденције
Члан 51.
На захтев инспектора за заштитну, детективску и самозаштитну делатност (у даљем
тексту: инспектор), ималац лиценце дужан је да пружи на увид податке из евиденција из члана
50. овог закона.
Инспектор је дужан да податке из евиденција из члана 50. овог закона заштити у складу
са законом којим је уређена заштита личних података и да их употреби само приликом вршења
надзора по овом закону или за испуњавање обавеза по другом закону.
Чување података у евиденцијама
Члан 52.
Поједини подаци у евиденцијама из члана 50. овог закона чувају се, и то:
1) у евиденцији под тачком 1) - пет година по закључивању уговора;
2) у евиденцији под тачком 2) - пет година по уносу података о сазнању кривичног
дела;
3) у евиденцији под тачком 3) - три година по уносу података о задржавању лица;
4) у евиденцији под тачком 4) - три година по употреби физичке снаге.
По протеку рокова из става 1. овог члана ималац лиценце податке архивира у складу са
законом о архивској грађи.
Чување личних података
Члан 53.
Лични подаци се у евиденцијама из члана 45. овог закона чувају до престанка радног
односа, односно до одузимања лиценце имаоцу лиценце. Потом се ти подаци архивирају у
складу са законом о архивској грађи.
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По престанку радног односа, односно одузимању лиценце у евиденцијама из члана 45.
овог закона воде се само подаци о личном имену, рођењу, фирми и седишту и о престанку
радног односа, као и подаци о одузимању лиценце и легитимације.
Евиденције које води Заштитно-безбедносна комора
Члан 54.
Заштитно-безбедносна комора води евиденцију стручног оспособљавања.
Евиденција из става 1. овог члана садржи:
1) садржај и трајање појединих облика стручног оспособљавања;
2) податке о извођачима појединих облика стручног оспособљавања (име и презиме,
подаци о рођењу и пребивалишту, односно боравишту и назнака теме, односно
предмета који је предавао);
3) податке о појединцима који су завршили поједини облик стручног оспособљавања
(име и презиме, подаци о рођењу и пребивалишту, односно боравишту, потврда о
завршеном стручном оспособљавања).
Лични подаци у евиденцији из става 1. овог члана чувају се пет година од њиховог
прибављања. Потом се ови подаци архивирају у складу са законом о архивској грађи.

. Заштитно-безбедносна комора
Задаци Заштитно-безбедноснe коморе
Члан 55.
Заштитно-безбедносна комора обавља следеће задатке:
1) изводи програме стручног оспособљавања из члана 15. овог закона;
2) утврђује кадровске, материјалне и просторне услове и опрему за извођење програма
стручног оспособљавања;
3) води евиденцију стручног оспособљавања из члана 54. овог закона;
4) припрема предлог Листе стручних спрема одговарајућих по врсти за вршење
појединих облика заштите из члана 2. став 2. овог закона (у даљем тексту: Листа
врсте стручних спрема);
5) утврђује висину обавезног чланског доприноса и других извора финансирања у
складу са статутом;
6) обавља стручни надзор над радом чланова;
7) припрема и усклађује рад чланова, развој техничких средстава и сопствених
технолошких достигнућа;
8) припрема кодекс професионалне етике и мера у случајевима његовог кршења;
9) учествује са органом надлежним за стандардизацију у обликовању предлога
стандарда за све облике заштите утврђене овим законом;
10) учествује са надлежним органима, односно установама у поступку атестирања
алармних система и других уређаја за заштиту;
11) одлучује у име заштитника као послодавац у закључивању колективног уговора за
заштитну делатност са репрезентативним синдикатом;
12) заступа интересе чланова у поступку доношења и извршавања закона и других
прописа из оквира заштитне делатности;
13) организује семинаре, курсеве и друге облике допунског стручног усавршавања и
оспособљавања;
14) организује стручне скупове и сајмове;
15) пружа члановима стручну помоћ на њихов захтев, разматра стање на подручју
заштитне делатности и утврђује развојне задатке;
16) обавља друге послове у складу са својим статутом.
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Послове из става 1. тачка 1) до 4) овог члана Заштитно-безбедносна комора извршава
као јавна овлашћења и дужна је да о њиховом извршавању подноси годишњи писмени
извештај министру, најкасније до 30. марта за протеклу календарску годину.
Министар ближе прописује начин вршења јавних овлашћења и кадровске и материјалне
услове за вршење јавних овлашћења.

Средства за рад Заштитно-безбедносне коморе
Члан 56.
Средства за рад Заштитно-безбедносне коморе су:
1) обавезни допринос чланова (чланарина);
2) доприноси за извођење програма стручног оспособљавања;
3) други извори одређени статутом Заштитно-безбедносне коморе.
Из чланарине финансирају се услуге које Заштитно-безбедносна комора пружа својим
члановима изван вршења јавних овлашћења.
Обвезници плаћања чланарине су привредна друштва, односно предузетници који су
чланови Заштитно-безбедносне коморе на основу члана 7. став 1. овог закона и правна и
физичка лица који су чланови Заштитно-безбедносне коморе на основу члана 7. став 3. овог
закона.
Основ, висину и начин плаћања чланарине Заштитно-безбедносна комора утврђује
статутом.
Средства за извођење програма стручног оспособљавања
Члан 57.
Тарифу којом одређује висину доприноса за извођење програма стручног
оспособљавања Заштитно-безбедносна комора утврђује у односу на потребно покривање
трошкова за извођење стручног оспособљавања.

III. ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ
1. Вршење детективске делатности
Важење закона за детективске агенције
Члан 58.
Одредбе овог закона које се односе на детектива као појединца важе и за детективску
агенцију, ако овим законом није друкчије одређено.
Уговор и овлашћење као услов за прикупљање информација
Члан 59.
Детектив може да прикупља информације на основу писаног уговора о обављању
детективских услуга за странку и њеног писаног овлашћења из кога се види сврха и област
прикупљања информација из чл. 61. и 62. овог закона, као и обим датог овлашћења.
Услови за добијање лиценце детектива
Члан 60.
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За вршење детективске делатности детектив мора да поседује лиценцу, коју на његов
захтев Детективска комора може да му изда уколико испуњава следеће услове:
1) да је држављанин Србије;
2) да има вишу или високу стручну спрему и положен детективски испит;
3) да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од три
месеца за кривично дело извршено са умишљајем за које се гони по службеној
дужности;
4) да током последње две године није обављао послове овлашћених службених лица у
Министарству, Безбедносно-информативној агенцији или другој служби
безбедности;
5) да нема безбедносних сметњи за вршење детективске делатности, које се утврђују
статутом Детективске коморе.
Детективски испит из става 1. тачка 2) овог члана обавља се пред комисијом
састављеном од:
1) три представника Детективске коморе;
2) једног представника Министарства;
3) једног представника Министарства правде.
Уколико је против подносиоца захтева за стицање лиценце приватног детектива у току
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, одлука о томе
да ли подносилац захтева испуњава услове за стицање лиценце одлаже се до правоснажности
одлуке донете у том поступку.
Извори информација за детективе
Члан 61.
Детектив сме да прикупља информације непосредно од лица на које се подаци односе, а
може и од других лица која поседују податке и спремни су да их добровољно дају, као и из
средстава јавног информисања, и то о:
1) лицима која су нестала или се крију, о дужницима, о пошиљаоцима анонимних
претњи и о онима који су проузроковали материјалну и нематеријалну штету;
2) предметима који су украдени или изгубљени;
3) доказном материјалу потребном за заштиту или доказивање права и основаности
захтева странке пред правосудним и другим органима, односно организацијама,
који у поступцима одлучују о тим правима;
4) придржавању обавезе радника која се односи на конкурентску клаузулу;
5) подацима о успешности и пословности правних лица;
6) кривичним делима за која се гони по приватној тужби и о њиховим извршиоцима;
7) дисциплинским прекршајима и прекршиоцима;
8) кандидатима за заснивање радног односа у оквиру посебне писане сагласности
кандидата за заснивање радног односа;
9) другим питањима, у складу са правима која детективи имају по овом закону и уз
ограничење и забране из чл. 6. и 65. овог закона.
Пре прикупљања информација из става 1. овог члана детектив је дужан да лице упозори
да податке даје добровољно.
Физичким и правним лицима детектив може да пружа и саветодавне услуге у питањима
спречавања кривичних дела и других деликата.
Доступност службених података детективима
Члан 62.
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На основу доказа о томе да је преузео конкретни задатак за чије испуњење су му
потребни подаци из евиденција, руководилац збирке података дужан је детективу да пружи
податке из:
1) евиденције регистрованих возила: регистарску ознаку, податке о власнику и
податке о возилу;
2) евиденције пребивалишта и боравишта: податке о пребивалишту или боравишту;
3) евиденције запослених: податке о запослењу (послодавац, радно место);
4) бродског регистра и регистра ваздухоплова: податке о пловилима, односно
ваздухопловима и о власницима;
5) других службених евиденција, под условима утврђеним за странку која га је
овластила.
Детектив има право увида у судске и управне акте у случајевима када то право има
странка која га је овластила.
За прибављање података по овом члану није потребно да лице на које се подаци односе
претходно буде упознато са тим да ће се подаци о њему прибавити према одредбама овог
члана. Доказом из става 1. овог члана сматра се уговор закључен између детектива и странке и
писмено овлашћење из члана 59. овог закона.
Заштита добијених личних података
Члан 63.
Детектив је дужан да податке које је добио на основу чл. 61. и 62. овог закона чува и
користи у складу са законом о заштити личних података.
Министар ближе прописује обим и начин заштите личних података из става 1. овог
члана од стране детектива.
Чување тајне. Подношење пријаве
Члан 64.
Детектив је у пословима које обавља, односно који су му поверени, обавезан на чување
тајне.
Информације и подаци из чл. 61. и 62. овог закона које је детектив прикупио за странку
сматрају се пословном тајном и не смеју се давати трећим лицима. Детектив је дужан да их
чува као пословну тајну и по обављеним детективским услугама за странку.
У случају да у раду дође до податка о почињеном кривичном делу за које се гони по
службеној дужности, детектив је обавезан да поднесе пријаву надлежном органу, изузев ако би
то било у супротности са обавезама према странки утврђеним одредбама ст. 1. и 2. овог члана.
По извршењу уговора са странком, детектив је дужан да јој у складу са уговором преда
све прикупљене податке.
Разграничење послова. Ношење оружја
Члан 65.
Детектив не сме да обавља послове за које су законом одређени, односно овлашћени
полицијски, истражни и други државни органи.
Детектив не сме да врши детективску делатност за домаће и стране службе безбедности
и државне органе, нити за политичке странке.
Ватрено оружје детектив може да држи и носи само у складу са законом о оружју.
Легитимација детектива
Члан 66.
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Детектив поседује легитимацију са фотографијом коју издаје Детективска комора. Када
се позива на овлашћења које има према овом закону, дужан је да покаже легитимацију, а на
захтев лица од кога тражи информације и да саопшти број уговора из члана 77. овог закона у
вези са којим прикупља информације. У сваком случају дужан је да је покаже на захтев
инспектора или полицајца.

Одузимање и престанак важности лиценце
Члан 67.
Детективска комора одлуком одузима издату лиценцу детективу уколико:
1) утврди да су подаци и докази на основу којих је лиценца издата лажни, односно
фалсификовани;
2) је детектив правоснажно осуђен за кривично дело извршено са умишљајем за које
се гони по службеној дужности на безусловну казну затвора у трајању дужем од
три месеца;
3) се утврди да детектив више не испуњава друге законом прописане услове за
вршење детективске делатности;
4) детектив постане трајно неспособан за вршење делатности;
5) детектив изгуби пословну способност;
6) је детективу изречена мера безбедности, односно заштитна мера забране вршења
детективске делатности;
7) је одузета лиценца због дисциплинског прекршаја право-снажном одлуком у
поступку пред судом части Детективске коморе.
Лиценца престаје да важи уколико детектив:
1) умре;
2) у писменој форми изјави да више не жели да врши детективску делатност.
О правоснажној пресуди за кривично дело из става 1. тачка 2) овог члана суд је дужан
по службеној дужности да обавести Детективску комору.
Враћање лиценце и легитимације
Члан 68.
У случајевима из члана 67. овог закона детектив или његов заступник дужан је да врати
Детективској комори лиценцу и легитимацију у року од осам дана.

2. Детективска агенција
Оснивање и статус
Члан 69.
Детективска агенција је правно лице и може да се оснује у складу са Законом о
привредним друштвима као правно лице (у даљем тексту: детективска агенција).
Прописи о оснивању и пословању
Члан 70.
На оснивање и пословање детективске агенције примењују се прописи о привредним
друштвима, уколико овим законом није другачије одређено.
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Услови за вођење детективске агенције
Члан 71.
Делатност детективске агенције ограничена је на обављање детективског позива.
Најмање један члан детективске агенције мора бити лице које је од Детективске коморе
добило лиценцу за обављање детективске делатности. Вођење послова детективске агенције не
може се поверити лицу које није детектив. Делатност детективске агенције могу вршити
искључиво детективи са лиценцом за вршење детективске делатности.
Регистровање детективске агенције
Члан 72.
Уз пријаву за регистровање детективске агенције у регистар потребно је приложити и
сагласност Детективске коморе.
Сагласност може да се ускрати само уколико нису испуњени услови који су овим
законом одређени за оснивање и рад детективске агенције.
Сагласност из става 1. овог члана издаје највиши орган Детективске коморе, одређен
статутом. Сматра се да је дата сагласност уколико подносилац захтева не прими одговор у року
од 60 дана од дана подношења захтева.
Ликвидација детективске агенције
Члан 73.
Уколико нису испуњени услови за организацију и рад детективске агенције утврђени
овим законом, њен рад престаје ликвидацијом.
Престанак детективске агенције због разлога из става 1. овог члана утврђује суд на
предлог чланова или Детективске коморе. Пре одлуке о престанку суд одређује детективској
агенцији рок од највише шест месеци у којем је дужна да своју организацију и пословање
усклади са одредбама овог закона.

3. Евиденције о детективској делатности
Врсте евиденција које води Детективска комора
Члан 74.
За вршење детективске делатности Детективска комора води и ажурира евиденције:
1) детектива, држављана Србије;
2) страних детектива који у Србији имају право да обављају детективску делатност у
складу са чланом 9. овог закона.
Детективска комора је Министарству, на писани захтев, дужна да пружи податке из
евиденције коју води и ажурира.
Подаци који се воде у евиденцијама Детективске коморе
Члан 75.
Евиденција детектива држављана Србије садржи следеће податке:
1) име и презиме;
2) податке о рођењу (дан, месец, година и место рођења);
3) држављанство;
4) пребивалиште, односно боравиште;
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5) стручна спрема;
6) занимање;
7) запослење;
8) датум полагања детективског испита;
9) датум и број издате лиценце;
10) датум и број издате легитимације;
11) датум одузимања лиценце;
12) датум одузимања легитимације.
Евиденција страних детектива који у Србији имају право да обављају детективску
делатност у складу са чланом 9. овог закона садржи податке из става 1. тач. 1) до 7) овог члана,
број лиценце и легитимацију детектива и податке о органу матичне државе који је издао
лиценцу и легитимацију детектива.
Начин прикупљања података и заштита личних података
Члан 76.
Подаци из члана 75. овог закона прикупљају се непосредно од појединца на кога се
односе.
На прикупљање и коришћење личних података који се прикупљају на основу члана 75.
овог закона и нису уређени овим законом, примењују се одредбе закона о заштити личних
података.
Врсте евиденција које води детектив
Члан 77.
Детектив је дужан да води:
1) евиденцију уговора о обављању детективских услуга;
2) евиденцију прикупљених информација;
3) евиденцију сазнатих кривичних дела.
Евиденције из става 1. овог члана садрже следеће податке:
1) евиденција уговора о обављању детективских услуга: податке о наручиоцу
детективске услуге (име, презиме и наслов физичког лица, односно фирме и
седиште правног лица); податке о уговору о обављању детективске услуге (редни
број уговора, датум закључења и датум испуњења уговора); податке о подручју
прикупљања информација (навођење подручја прикупљања података из члана 61.
овог закона и опис садржаја детективске услуге, односно предмета уговора);
податке о овлашћењу странке (редни број овлашћења, датум, обим овлашћења);
датум испуњења уговора;
2) евиденција прикупљених информација: податке о врсти прикупљених информација
(подручје прикупљања информација, подаци о појединим информацијама); податке
о појединцу (име и презиме, назив пребивалишта, односно боравишта); податке о
правном лицу (фирма и седиште правног лица); друге податке о појединој
информацији;
3) евиденција сазнатих кривичних дела: податке о сазнавању кривичног дела за које се
гони по службеној дужности (извор информације, датум информације); сазнате
податке о кривичном делу и подношењу пријаве из члана 64. став 3. овог закона.
Право увида у евиденције детектива
Члан 78.
Појединац има право увида у своје податке у евиденцијама из члана 77. овог закона
одмах по успостављању тих евиденција.
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Детектив је дужан да евиденције из става 1. овог члана стави на увид на захтев
Детективске коморе или инспектора.
Детективска комора, односно инспектор су личне податке из евиденција из члана 77.
овог закона дужни да чувају у складу са законом и да их користе при обављању надзора по
овом закону.

Чување података у евиденцијама детектива
Члан 79.
Поједини подаци у евиденцијама из члана 77. овог закона чувају се, и то:
1) подаци у евиденцији под тачком 1) - пет година по испуњењу уговора;
2) подаци у евиденцији под тачком 2) - до испуњења уговора о обављању детективске
услуге;
3) подаци у евиденцији под тачком 3) - пет година по уносу података о сазнању
кривичног дела.
По протеку рокова из става 1. овог члана детектив податке уредно архивира, осим
података из евиденције прикупљених информација које предаје странци по испуњењу уговора
о обављању детективске услуге.
Чување личних података
Члан 80.
Лични подаци се у евиденцијама чувају до одузимања лиценце детектива, а потом се у
евиденцији из члана 74. овог закона воде само подаци о имену, презимену, називу и одузимању
лиценце детектива.

4. Детективска комора
Задаци Детективске коморе
Члан 81.
Детективска комора извршава као јавна овлашћења следеће задатке:
1) издаје и одузима лиценце детектива;
2) у сагласности са Министарством утврђује програм и начин полагања детективског
испита.
Детективска комора обавља и следеће послове:
1) прати и разматра рад чланова;
2) доноси кодекс професионалне етике и мере приликом његовог кршења;
3) води евиденцију детектива;
4) извршава друге задатке одређене статутом и прописима државних органа;
5) врши надзор над радом чланова;
6) одређује облик и садржину легитимације из члана 66. овог закона.
Средства Детективске коморе
Члан 82.
Средства за вршење јавних овлашћења и обављање других послова Детективска комора
обезбеђује из:
1) обавезног чланског доприноса (чланарине);
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2) обављања других послова утврђених статутом.
Основ, висину и начин плаћања чланарине Детективска комора утврђује статутом.
Одлучивање о додели и одузимању лиценце детектива
Члан 83.
О додели, односно одузимању лиценце из члана 81. став 1. тачка 1. овог закона
Детективска комора одлучује у управном поступку.
Против одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева за издавање лиценце
детектива, односно детектив има право жалбе. О жалби против одлуке одлучује министар у
року од 30 дана.
Одлуку издату у поступку доделе, односно одузимања лиценце Детективска комора
доставља министру у року од 15 дана од њеног издавања.

IV. САМОЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ
Служба самозаштите
Члан 84.
Влада уредбом одређује привредно друштво, предузетнике, државне и друге органе и
организације (у даљем тексту: обвезници) који су дужни да организују службу самозаштите:
1) ако употребљавају, односно чувају радиоактивне материје, опасна горива, отпадке
и друге по људе и околину опасне материје и ствари, на предлог министра
надлежног за заштиту животне средине, односно министра надлежног за привреду;
2) ако чувају архивску грађу и предмете који представљају културно добро, на
предлог министра надлежног за културу;
3) ако управљају аеродромима или пристаништима за међународни јавни саобраћај, на
предлог министра надлежног за саобраћај;
4) у другим случајевима кад је то из разлога самозаштите неопходно, на предлог
министра надлежног за унутрашње послове, односно министра надлежног за друга
подручја.
Посебан разлог самозаштите из става 1. тачка 4) овог члана постоји кад обвезник врши
делатност при којој постоји предвидљива могућност неочекиване опасности, односно повећана
стопа угрожавања безбедности људи или њихове имовине, односно имовине обвезника.
Уредбом из става 1. овог члана утврђује се и минимални обим заштите код обвезника.
Ако обвезник не организује службу самозаштите Министарство може решењем донетим
у управном поступку да утврди обим и начин самозаштите и рок за спровођење мера и
извршење радњи од стране обвезника.
Службу самозаштите обвезници из става 1. овог члана могу да организују као сопствену
службу или да трајно обезбеде самозаштиту тако да у те сврхе закључе уговор са субјектом из
члана 2. овог закона.
Одредбе овог закона сходно важе и за сопствену службу самозаштите.
На самозаштиту обвезника из става 1. овог члана примењују се одредбе овог закона,
уколико посебним прописима није друкчије одређено.
Посебан регистар имаоца лиценци који врше
самозаштитну делатност
Члан 85.
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За имаоце лиценце који врше самозаштитну делатност из члана 84. овог закона води се
посебан регистар имаоца лиценце, са подацима из члана 46. овог закона.

V. НАДЗОР
1. Врсте надзора и обавезе комора
Надзор над спровођењем прописа
Члан 86.
Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши
Министарство.
Рок за отклањање неправилности. Извештај о
финансијском пословању
Члан 87.
Ако приликом надзора над вршењем јавних овлашћења по овом закону Министарство
утврди да Заштитно-безбедносна комора, односно Детективска комора, не испуњава услове
утврђене овим законом за извршавање јавних овлашћења или не извршава јавна овлашћења на
начин утврђен у овом закону и прописима донетим на основу овог закона, утврдиће рок за
отклањање утврђених неправилности.
Комора из става 1. овог члана дужно је да сваке године до 31. марта поднесе
Министарству извештај о финансијском пословању у протеклој календарској години.
Инспекцијски надзор
Члан 88.
Инспекцијски надзор Министарство врши преко инспектора.
Инспектор самостално извршава задатке инспекцијског надзора, доноси решења у
управом поступку и извршава друге задатке за које је овлашћен.
Помоћ инспекторима у извршавању задатака пружа полиција, у складу са Законом о
полицији.

2. Инспекцијски надзор са подручја заштитне и
самозаштитне делатности
Овлашћења инспектора
Члан 89.
Инспектор у вршењу надзора над извршавањем прописа са подручја заштитне и
самозаштитне делатности нарочито:
1) проверава статусне послове;
2) проверава стручне послове;
3) проверава постојање и садржај евиденција код имаоца лиценце;
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4)
5)

утврђује прекршаје у обављању заштитне делатности из члана 25. овог закона;
проверава успостављање обавезног организовања службе самозаштите из члана 84.
овог закона;
6) у вршењу инспекцијског надзора учествује са другим државним органима и
организацијама и организацијама са јавним овлашћењима.
Статусни послови из става 1. тачка 1) овог члана нарочито обухватају:
1) лиценце за вршење заштите утврђене овим законом;
2) легитимације из члана 36. овог закона;
3) доказе о испуњавању услова за добијање лиценце за вршење заштите.
Стручни послови из става 1. тачка 2) овог члана обухватају нарочито:
1) спровођење мера и дужности заштитника;
2) превоз и заштиту новчаних и других вредносних пошиљки;
3) обавештавање полиције о употреби физичке снаге, средстава за везивање,
ограничењу кретања, телесним повредама и о употреби ватреног оружја;
4) обавештавање надлежног органа о кривичном делу;
5) ношење радног одела;
6) ношење и чување ватреног оружја.
Посебна права и дужности инспектора
Члан 90.
Инспектор, поред овлашћења утврђених у закону којим се уређује инспекцијски надзор,
има право и дужност:
1) да одреди рок за отклањање недостатака, односно неправилности при извршавању
прописа о заштитној, односно самозаштитној делатности;
2) да предложи Министарству привремено, односно трајно одузимање лиценце кад
утврди разлоге из члана 28. став 1. тач. 1) и 4) овог закона;
3) да захтева од одговорног лица писмено изјашњење у вези са предметом надзора;
4) да спроведе радње у складу са законом о прекршајима;
5) да поднесе пријаву надлежном органу за кривична дела за која се гони по
службеној дужности.
Против одлуке инспектора из става 1. тачка 1) овог члана, може се поднети жалба
министру у року од 15 дана од дана њеног уручења.
Жалба против одлуке инспектора не задржава њено извршење.
О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана њеног подношења.
Учешће полиције у вршењу надзора
Члан 91.
Надзор над извршавањем одредаба чл. 32, 33. 36. и 38. овог закона врши и полиција.

3. Инспекцијски надзор са подручја детективске делатности
Овлашћења инспектора
Члан 92.
Инспектор у вршењу надзора над извршавањем прописа са подручја детективске
делатности нарочито:
1) проверава постојање и важност лиценце за вршење детективске делатности;
2) проверава постојање и садржај евиденција које је детектив дужан да води;
3) утврђује вршење недозвољених делатности;
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4)
5)
6)

утврђује начин прибављања и врсту прибављених информација, нарочито са
гледишта заштите људских права;
утврђује начин заштите података прикупљених при вршењу детективске
делатности или у вези с њом;
у вршењу инспекцијског надзора учествује са другим државним органима и
организацијама и организацијама са јавним овлашћењима.

Посебна права у дужности инспектора
Члан 93.
Инспектор, поред овлашћења утврђених у закону којим се уређује инспекцијски надзор,
има право и дужност:
1) да одреди рок за отклањање недостатака, односно неправилности при вршењу
детективске делатности;
2) да предложи Детективској комори одузимање лиценце ако детектив више не
испуњава законом прописане услове за вршење детективске делатности, односно
ако у одређеном року не отклони утврђене недостатке или неправилности;
3) да предложи Детективској комори покретање поступка за утврђивање
дисциплинске одговорности;
4) да предложи надлежном органу предузимање мера;
5) да изрекне новчану казну у случајевима предвиђеним овим законом, односно
предложи покретање прекршајног поступка у складу са законом;
6) да поднесе пријаву надлежном органу за кривична дела за која се гони по
службеној дужности.
Против одлуке инспектора из става 1. тачка 1) овог члана, може се поднети жалба
министру у року од 15 дана од дана њеног уручења.
Жалба против одлуке инспектора не задржава њено извршење.
О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана њеног подношења.

4. Заједничке одредбе о инспекцијском надзору са подручја
заштитне, детективске и самозаштитне делатности
Услови за инспектора. Службена легитимација инспектора
Члан 94.
Инспектор мора да има високу стручну спрему правног или другог друштвеног смера,
најмање пет година радног искуства и стручни испит за инспектора.
Овлашћење за вршење инспекцијског надзора доказује се Службеном легитимацијом
инспектора за заштитну, детективску и самозаштитну делатност. Образац легитимације и
поступак за њено издавање прописује министар.
Министар прописује садржај и начин обављања стручног испита за инспектора.
Пропис о вршењу надзора
Члан 95.
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Министар ближе прописује начин вршења инспекцијског надзора са подручја заштитне,
детективске и самозаштитне делатности.
Супсидијарна примена закона
Члан 96.
Уколико овим законом није друкчије одређено, на вршење инспекцијског надзора и на
инспектора примењују се одредбе закона којим се уређује инспекцијски надзор и Закона о
општем управном поступку.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји за привредна друштва и предузетнике
Члан 97.
Новчаном казном од 25.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај привредно
друштво, односно предузетник, који:
1) за обављање послова заштите ангажује лице са којим нема закључен уговор о раду
(члан 2. став 3);
2) послове физичке безбедносне заштите обавља ван штићеног објекта или изван
границе простора око штићеног лица (члан 2. став 4);
3) поступи противно члану 6. овог закона;
4) врши заштитну делатност без прописане лиценце или противно издатој лиценци
или не обезбеди заштиту од одговорности или врши заштиту без писаног уговора
или противно њему (члан 12. став 1);
5) врши услуге заштите са лицима која не испуњавају услове за њихово вршење (члан
12. став 2);
6) обавља послове неспојиве са заштитном делатношћу (члан 25);
7) не објави на видном месту одредбе о употреби видео надзорног система или као
власник података не сачува их до истека прописаног рока за њихово чување (члан
30. став 2);
8) поступи противно члану 30. став 3. овог закона;
9) поступи противно члану 30. став 4. овог закона;
10) поседује непрописно или оружје у количини већој од прописане овим законом или
користи оружје чији није власник (члан 32. став 2);
11) писмено не обавести полицијску станицу о ограничењу кретања, употреби
средстава за везивање, физичке снаге, телесним повредама или употреби ватреног
оружја (члан 33. став 3);
12) не употребљава средства и уређаје који имају прописан квалитет производа према
усвојеним стандардима Србије, односно прихваћеним правилима техничке струке
или не обезбеди исправност уграђене техничке опреме или њено редовно
одржавање и поправљање за време гарантног рока (члан 41);
13) из надзорног центра не обавести полицију на начин прописан чланом 43. овог
закона;
14) не обезбеди интервенцију по дојавном сигналу (члан 44);
15) Заштитно-безбедносној комори не достави податке по члану 49. овог закона;
16) не води евиденције које је дужан да води (члан 50);
17) на захтев инспектора не стави на увид евиденције које води (члан 51. став 1);
18) не отклони недостатке у року који му одреди инспектор (члан 90. став 1. тачка 1).
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Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се и одговорно лице у привредном
друштву, односно код предузетника које учини прекршај из става 1. овог члана.
Прекршаји за заштитнике
Члан 98.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај заштитник који:
1) поступи противно члану 30. став 3. овог закона;
2) поступи противно члану 30. став 4. овог закона;
3) поступи противно члану 33. ст. 1. или 2. овог закона;
4) поступи противно члану 34. овог закона;
5) за време вршења службе нема код себе легитимацију (члан 36. став 1);
6) не покаже легитимацију (члан 36. став 2);
7) не носи радно одело (члан 38. став 1).
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај техничар заштите,
односно оператер надзорног центра који учини прекршај из става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог
члана.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице за
заштиту, заштитник, техничар заштите, овлашћени инжењер заштитних система, односно
оператер надзорног центра који Министарству не врати легитимацију (члан 37. став 2).
Прекршај за неовлашћено бављење заштитном делатношћу
Члан 99.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај појединац ако
врши заштитну деланост, а не испуњава услове утврђене овим законом (чл. 13 и 14).
Прекршаји и заштитне мере за детективе
Члан 100.
Новчаном казном од 25.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај детектив који:
1) врши детективску делатност без писаног уговора закљученог са странком, односно
без њеног писаног овлашћења (члан 59);
2) прикупља информације које нема право да прикупља (члан 61. став 1);
3) пре прикупљања информација не упозори лице да податке даје добровољно (члан
61. став 2);
4) не штити податке у обиму и на начин који утврди министар (члан 63. став 2);
5) не заштити прикупљене податке као службену тајну, односно пословну тајну (члан
64. ст. 1. и 2);
6) поступа противно члану 65. овог закона;
7) не покаже легитимацију (члан 66);
8) не води евиденције које је дужан да води (члан 74).
Уз казну за прекршај из става 1. тач. 1), 2), 5), 6) и 8) овог члана може се детективу
изрећи и заштитна мера забране вршења детективске делатности у трајању од три месеца до
једне године.
Прекршаји за детективе
Члан 101.
Новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај детектив који:
1) не пружи податке надлежном органу о кривичном делу за које се гони по службеној
дужности (члан 64. став 3);
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2)
3)

на захтев инспектора или Детективске коморе не стави на увид евиденције које
води (члан 78. став 2);
не отклони недостатке у року који одреди инспектор (члан 93. став 1. тачка 1).
Прекршај за неовлашћено бављење детективском делатношћу
Члан 102.

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај појединац ако
врши детективску делатност без лиценце детектива (члан 60. став 1).

Прекршај за коморе и одговорна лица
Члан 103.
Новчаном казном од 25.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај комора ако се
утврди да не извршава на прописани начин поједине задатке коморе за које је добила јавно
овлашћење.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се и одговорно лице у комори које
учини прекршај из става 1. овог члана.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање рада са овим законом
Члан 104.
Субјекти регистровани за заштитну, детективску и самозаштитну делатност морају у
року од две године по ступању на снагу овог закона своју организацију и делатност да ускладе
са овим законом и да прибаве потребне лиценце по овом закону.
Установљавање комора
Члан 105.
Заштитно-безбедносна комора, односно Детективска комора мора се установити у
складу са овим законом у року од годину дана по његовом ступању на снагу и у року од шест
месеци по установљавању коморе утврдити програм провере знања, кодекс професионалне
етике, образац легитимације и успоставити евиденције предвиђене овим законом.
Док коморе не започну са радом, задатке Заштитно-безбедносне коморе из члана 55.
став 1. тач. 1) до 4) тач. 6), 10) и 13) и задатке Детективске коморе из члана 81. став 1. тач. 1) и
2) и става 2. тач. 3), 5) и 6) овог закона извршаваће Министарство.
Одбори за припрему установљења и почетак рада коморa
Члан 106.
Ради установљавања комора из члана 105. овог закона, Министарство ће у року од 30
дана од дана ступања на снагу овог закона именовати Одбор за припрему установљења и
почетак рада Заштитно-безбедносне коморе и Одбор за припрему установљења и почетак рада
Детективске коморе.
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Одбори из става 1. овог члана имају по 11 чланова које именује министар, на предлог
постојећих заштитно-безбедносних комора, односно детективских комора и удружења.
Чланови одбора из својих редова бирају председника.
Одбор ће донети:
1) статутарну одлуку коморе, којом се утврђују питања од значаја за установљење и
почетак рада коморе, начин и поступак спровођења избора за чланове скупштине
коморе;
2) одлуку о расписивању и спровођењу избора за чланове скупштине коморе.
Поступак кандидовања и избора планова скупштине обавиће се у року од 60 дана од
дана доношења одлуке из става 3. тач. 2) овог члана, а установљење органа коморе извршиће се
у року од 30 дана од дана избора чланова скупштине.
Комора почиње са радом најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог закона, а са извршавањем задатака који су јој поверени као јавна овлашћења најкасније у
року од шест месеци од дана почетка рада коморе.
Именовање инспектора
Члан 107.
Инспектори из члана 88. овог закона именоваће се из реда запослених у Министарству
најкасније у року од две године од ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из члана 94. став 2. овог закона инспектор се легитимише
овлашћењем министра.
Пропис Владе о организовању службе самозаштите
Члан 108.
Влада ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донети пропис о
обавезном организовању службе самозаштите (члан 84. став 1).
Прописи министра унутрашњих послова
Члан 109.
Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донети
прописе о:
1) начину превоза и заштите новчаних и других вредносних пошиљки (члан 19. став
4);
2) начину примене мера заштитника (члан 35.);
3) начину вршења јавних овлашћења и кадровским и материјалним условима за
вршење јавних овлашћења (члан 55. став 4);
4) обиму и начину заштите личних података од стране детектива (члан 63. став 2);
5) обрасцу Службене легитимације инспектора за заштитну, детективску и
самозаштитну делатност и поступку за њено издавање (члан 94. став 2);
6) садржају и начину обављања стручног испита за инспектора (члан 94. став 3);
7) начину вршења инспекцијског надзора са подручја заштитне, детективске и
самозаштитне делатности (члан 95.).
Уподобљавање условима утврђеним овим законом
Члан 110.
Сматра се да услове из чл 13. и 14. овог закона испуњава, и то:
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1) услове утврђене за одговорно лице за заштиту и лице које на дан ступања на снагу
овог закона има завршену средњу школу и најмање пет година радног искуства стеченог
непосредним вршењем послова одговорног лица;
2) услове утврђене за заштитника и лице које на дан ступања на снагу овог закона има
завршену основну школу и најмање три године радног искуства стеченог непосредним
вршењем услуга заштите као заштитник код субјекта регистрованог за заштитну делатност.
Ступање на снагу овог закона
Члан 111.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

